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PEL)M LU VA.

Politický okres mladoboleslavský, jehož památek historických a um-
leckých soupis podávám, skládá se ze samosprávných okres mladobole-

slavského a novobenáteckého. Zabirá dolní Pojizeí, na jihu ohranien

jest ekou Labem. Území jeho iní pechod ze stedních ech do sever-

ních. S ústedím vlasti naší sdílel své osudy i ve píin kulturní, s ním

se vyvíjel umlecky; zvláštního osobitého rázu nemá; vlivu severu byl

a jest blízký, otevený. Zevrubnji o tom jsem pojednal v Archaeologických

Památkách, v díle XXI.

Pi práci soupisné pomocní mn byli: pan Ant. Anderle, professor reálky

v Ml. Boleslavi, jenž nakreslil farní kostel v Kosmonosích
;
pan Fr. Beneš

,

stavitel v Bezn, narýsoval pdorys a podélný ez kostela v Bezn, pak

pdorys tamního zámku; pan Karel Fichtner
,

adjunkt mstského stav.

úadu v Ml. Boleslavi, pdorys a detaily kostela v Jabkenicích, pdorys
hbitovní kaple v Rejšicích; pan J. Nesou, assistent reálky v Ml. Boleslavi,

zámecký kostel v Nových Benátkách; pan dvorní rada prof. Jos. Sckulz

a pan vrchní správce Sev. Fechtner pjili kresby novostránovské — ostatní

všechny kresby a nkterá facsimile zvon pracoval pan Alois Masák v Praze.

Fotografické snímky poídili: pan ed. V. Rudolf, tajemník král. msta
Ml. Boleslav, pan Ladislav epika

,
uitel v Jabkenicích, pan Jan Kosík

,

majitel hostince v Ml. Boleslavi, a fotografové: pan Arnošt Benda, pan

Fr. Boger, pan Jan Rdmišr v Ml. Boleslavi a pan Fr. Dtiras ve Slaném, kteí

se mnou cesty po okrese konali a všem páním a pokynm ochotné vyhovli.

Vzácnou radou a dobrými službami dílo podporovali pan J. J. Koán,
editel kanceláe eské Akademie, a pan Zdenk Wirth, assistent umlecko-

prmyslového musea v Praze.

Že byl soupis Boleslavská vydán v rozmrech, jak toho vyžadovaly

jeho kulturní a historický význam a dležitost, stalo se zásluhou obou

okresních zastupitelstev v Mladé Boleslavi i v Nových Benátkách, jejich

pán starost Cyrila Papouška a Václava aníka, okresních tajemník

a našich milých pátel pana Dra. Bedicha Sobka v Mladé Boleslavi a pana

Jos. V. Bayera v Nových Benátkách.

Všem bucftež povinné, nadšené díky vzdány.

V mst Mladého Boleslava nad Jizerou v msíci lednu 1906.

František Bareš.



Benátky Nové ™ Nové Benátky.

Bezdín.
Na návsi devná ZVONIKA*) pod šindelovou stíškou se zvonkem,

0 21 m vysokým, 0'30 m v prmru; na plášti relief sv. Anny s podpisem;

S. ANNA. Na vrchu letopoet: A. 1817.

Bezno.
Jaroslav Schaller: Topographie des Kónigreiches B5hmen 1785 91; Joh. S.

Sommer: Kónigreich Bóhmen, Bunzlauer Kreis II., 79; V. Vank: Okres mlado-

boleslavský, 44; Aug. Sedláek: Hrady a zámky, X., 380.

V mstysi i okolí našly se mlaty, pesleny, kostra pod kamenem v sed po-

hbená (Pam. XI., 480.), ve dvou pahrbcích v obci bronzové ozdoby doby la Te-

neské; v ís. 52. popelnice a kosti; v dom . 4. parohy a ržky zašpiatlé, pro-

vrtané (Památky XI., 480.).

Bezno pipomíná se již 1. 1050: kostel sv. Kosmy a Damiána ve

St. Boleslavi ml tu roní plat na nkolika poddaných. L. 1371 pipomíná

se Bohunék Libiše z Bezna. Od r. 1460 drželi B. Bzenští z Prorubí, od

r. 1694 Jan Záruba z Hustían; od r. 1706 Arn. ze Schtz a na N. Be-

nátkách; od r. 1724 J. Jáchym Pachta z Rájová, kteí drželi B. až do

r. 1761 ; Fr. Jos. hr. Pachta ozdobil B. kostelem, farou, sochami a zám-

kem. Nyní jest majitelem J. V. císa František Josef.

*) (Práv se staví nová zvonice a kaple.)

Soapi* památek hiit. a umi. Pol. okrei Ml.- Boleslavský.
1
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Bývaly zde dv TVRZE, (1694) jedna ve Velkém, druhá v Malém

dvoe.

ZÁMEK VELKODVORSKÝ vystavl 1. 1750 Fr. Jos. hr. Pachta;

byla v nm i domácí kaple. L. 1817 lehl popelem a 1. 1818 znovu vy-

stavn v nynjší podob. Budova dvoupatrová, obstavná byty úednickými

a hospodáskými staveními, jen ást s úpravou pvodní. Do dvora pi-

chází se od strany východní, po most, branou, sklenutou segmentov

a obstavnou toskánskými polosloupy, jež nesou úseky kládí, ímsu seg-

mentové prohnutou a úzkou attiku s pískovcovými vásami na nárožích.

Od brány k postranním budovám a dále kolem dvora vede ze
o hra dní, svrchu barokn zprohýbaná, na nárožních pilíích vásy.

Ve dvoe v právo stojí kovárna — díve vrátnice a obydlí drá-

bovo s vzením — prolomená uprosted pedsíní
;
po jejích stranách tos-

Obr. 1. Bezno. Zámek ( r. 1818.

kánské polosloupy s úseky kládí. Kolem této budovy obíhá nízká attika
;

nad nárožími zakulacenými vásy pískovcové. V prelní stran niky, okna

s úzkými chambranami. Nad stedem (pedsíní) hranolový, hmotný ná-

stavec oímsovaný, výše s maskami na nárožích. Stecha attikou zakrytá,

valbová.

Z hospodáských stavení zachována v pvodní úprav obydlí

služebnictva: mají mansardu, na stnách ploché lišeny, nad vchodem

tympanon štítový, segmentový. Na stran severní špýchar, s mansardou a

tvercovými okny. Na obydlích pod otluenou omítkou pvodní malby

nástnné: napodobené cihloví, šedá, architektonická výzdoba a kartuše

s emblemy.

Zámek sám stoji ve stedu západní strany dvora. Prelí, dvou-

patrové, skládá se z hlavní budovy o risalitu trojosém a dvou trojosých

postranicích a ze dvou piléhajících užších, jednopatrových kídel po

stranách, v pdorysu zakivených. (Obr. 1.)
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R i s a I i t trojosý : v pízemí vchod s rámem pravoúhlým, barokn
profilovaným, po stranách dv okna; na rozích hranolové pilíe, na nichž

zdvihají se a obma patry jdou polosloupy s pseudojonskými hlavicemi

a abrakovitými ozdobami, za nimi ve zdi ploché pilastry s podobnými

hlavicemi. — Podobné pilastry dlí plochu risalitu na ti pole: ve

stedním poli v prvním pate vchod na balkon (moderní), po jehož stranách

okna všechna sklenuta polokruhov: nad nimi ploché nástavce s ímsami
ve voluty nad stedem zatoenými, a mušlemi, stední okno má ješt

festony laurové. Okna ve druhém pate se chambranou. — Na ímsou,

podloženou plochými konsolami a oblomenou, zdvihá se trojhranný štít,

v jehož prelní ploše ciferník.

Obr. 2. Bcino. Pdorys zámku. Pítem!.

Postranice s okny v pízemí a druhém pate (pravoúhlými) cham-

branou zdobenými, v prvém pate s ímskami volutov po stranách stoe-

nými, silnou ímsou kordonovou; mezi okny dvojice pilastr s barokov-

jonskými hlavicemi. — Nad tmito postranicemi ve steše vikýe s otvorem

oválovým a ímsou po stranách volutov stoenou.

Nad slemenem bizzarní vžika (válec zúžený na volutových

nohách).

Kídla postranní mají dole okna pravoúhlá, bez ozdoby,

vchody ve stedu; v pate tytéž pilastry jako na hlavní budov a ímsy
nad okny volutov do stedu stoené. Nad stedním oknem štítek
trojhranný s attikou; pod tímto oknem balkon nesený dvma konsolami

volutovými a klenákem spodního vchodu. Balkon prohýbá se segmentové,

balustráda prolamována ržicemi.

Nárožní prelí tchto kídel, jednoosá, mají touže výzdobu.

(Obr. 2.)

i*
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Zadní prelí hlavní budovy do parku jest obdobné s pedním,

jen ve druhém pate zde tytéž pilastry jako v prvním mezi okny. Ped
risalitem v celé jeho šíce vystupuje do prvního patra terasa, zdná,

stízlivá: stny její se dvma okny a vchodem do prjezdu bossážovány.

Balustráda s pískovcovou ímsou plná, neprolamovaná.

Zadní f a g a d y kídel liší se jen tím, že štítek nad stedem jest

segmentovou ímsou korunován, a že balkon pedstupuje a zabírá

dv okna.

V pízemí vede do hlavní budovy prjezd valené sklenutý do

hvzdice, s lunetami nad okny; odtud vede stedem sklenutá chodba do

Obr. 3. Bexno. Kostel »v. Petra • Pavla.

zahrady, po stranách schodišt, lomená v pravém úhlu, klenutá plackami.

Místnosti v prvním i druhém pate s rovnými stropy.

Za zámkem zahrada s vraty proti hlavní budov, po jichž stranách

oímsované sloupy s vásami a s erbovními štíty, kteréž drží ve spárech

gryfové. Uprosted parku sochy ty roních as, pískovcové, po stranách

sochy Venuše Anadyomené a perly se rodící; po rznu na sloupích sošky

putti a ohromné vásy pískovcové.

V »Malém dvoe* všechna hospodáská stavení jsou novjší, jen

špýchar z poátku 17. stol. Stavení patrové s okny pravoúhlými se cham-

branou; stny byly pokryty diamantovou rustikou, nyní zabílenou. Dvée
bossážované, v klenáku pískovcový relief: znak Bzenských z Prorubí

a letopoet 1605. Nad tím vlys kroužkovaný s rosettami po stranách

Digitized by Google
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a puklicí ve stedu. Na vrchu massivní štítek trojhranný, pískovcový, se

závsami po stranách.

FARNÍ KOSTEL SV. PETRA A PAVLA. Jako farní pipo-

míná se 1 1357; v dob husitské patil stran kališnické. Po katolické

reformaci fara obnovena 1. 1650 a matriky založeny; bezenští faráové

obstarávali na as i kostel v Chottov.

Vedle kostela stávala tehdy KAPLE se sochou Panny Marie bo-

lestné, nyní na malém oltái. U kostela stála VŽ kamenná, na níž visely

ti zvony, tvrtý na kostele. L. 1698 pipomíná se ktitelnice cínová.

Kaditelnice nová darována byla l. 1798 od faráe Jos. Dittricha.

Nynjší kostel byl vystavn v letech 1750-55; návrh, plán narýsoval

patron hr. Pachta Fr. Jos., stavbu provedl — dle arch. zem. musea —
*Háger< ve slohu » italském*. Stará vž zstala státi, než 1. 1763 blesk ji

zapálil, až i zvony se rozlily. Nové zvony slil Jan Jií Kú/tner, stály

2242 zl. Nové hodiny zhotovil pražský hodiná Josef Uhl (stály 400 zl.).

Nový oltá vymalován 1. 1750 (100 zl.), kižovou cestu maloval Josef

Bubák, malí v Blé (250 zl.), varhany postavil Josef Spiegel v Praze.

L. 1850 peložen hbitov od kostela za mstys, a kaple tu postavena.

Kostel sv. Petra a Pavla jest stavba barokní, orientovaná, jedno-

lodní, s vží, krytá nízkou bidlicovou mansardou, se sanktusem. (Obr. 3.)

Knžišt, zakonené polokruhem, s pti okny, s barokn vykro-

jovaným nadpražím a s imitovaným klenákem
;
okno závrové i postranní

jsou zkrácena. Nad závrem štítový nástavec s prohnutou ímsou (nad

lichým oknem) s volutovými kídly po stranách. — Ku knžišti pista-

vny po stranách orato a sakristie.

Lo jest podélná, její strany uprosted pdorysu silné vyduté

Deset oken, jež upravena jsou jako v knžišti. Vchody s prostým opa-

žením kamenným. Na západním konci v síle zdivá dv šneková schodišt

na kruchtu a na vž s malými oválnými a polokruhovými okny. Stny
kostelní budovy jsou lenny pilastry: na vysokých stylobatech, s ploše

kanellovanými díky, s abrakovitými hlavicemi a prázdným kládím. Na
nich spoívá vyložená a oblomená ímsa, s vyzdívkami v koutech.

Vž do výše okapní ímsy zabrána v kostelní budovu Hlavní pr-
elí její dleno dvma sdruženými jónskými pilastry, nesoucími prázdný

trojúhelníkový štít nad okapní ímsou, kolem obíhající. V pízemí portál

segmentový s pískovcovým opažením, po jeho stranách pilastry s hlavicí vo-

lutovou, jež nesou štítovou plochu omezenou ímsou, nad stedem prohnutou;

v ploše její nápis (porušený):

NOBILIS dd

LIber Báro De Reyhofen*)

*) Dle zprávy P. G. Wahnera v archivu zem. mus. znl nápis ten: CoMes
paChta LIber baro De reÍÍhoffen ereXIt.

Digitized by Google
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Nad portálem v prvním pate široké okno na kruchtu, ve vži

umístnou. Zdivo vže nad okapní ímsou dleno dvma ímsami na

rozích zaoblenými. Na stnách dvojice pilastr s pseudojonskými hlavi-

cemi — po stranách Širokých oken — nad jichž kládím ímsa polokruhem

vypjatá, nejvýše okapní ímsa. Stecha vže má tvar kaditelnice s vikýi

a bání. (Obr. 4.)

Vnitek. Knžišt zakoneno polokruhem, sklenuto konchou s vý-

sei a plackou na pendantivech. Po stranách vchod pravoúhlý do sakristie

a segmentový do oratoe. Ped touto rokoková tídílná lože, v pdoryse

Obr. 5. Bexno. Pdorys kostela.

vydutá, ozdobená ezbami, sochami andl (s meem, kosou a štítem),

navrchu nástavec se sochami sv. Maí Majdaleny a marnotratného syna.

Lo jest sklenuta dvma obdélnými plackami, kopulí nad stedem

a konchami v postranních kaplích. Uprosted chrámu krypta, v níž po-

chováni lenové panských rodin bezenských : dva náhrobky jich (Bzen-

ských z Prorubí) zasazeny byly do zdi pod kruchtou.

Kruchta se sprohýbanou balustrádou devnou.

V pízemí vže pedsí sklenutá plackou; po stranách boží hrob

a prázdný výklenek. (Obr. 5.)

Okna vesms se chambranami a klenálcy. — Na rozích a mezi

okny sdružené pilastry na vysokém soklu, hladké s jónskými hlavicemi;

kládí hladké, oblomované. — Na klenbách fresky od Hagera z 1. 1764,

pemalované Fr. Majšaidrem ze Žel. Brodu r. 1868. Rámce fresek roko

Digitized by Google
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Obr. 6. Besno. Kostel sv. Petra a Pavla. Pohled do vnitku.

kové, v rozích ornamentální výpln. Opravou ztratily na svém pvodním
rázu: v knžišti allegorie církve: na skále tvrz, ped ní kleí papež, po

jeho stran tiara ;
v lodi: 1. zázrak na jezee rozboueném : Kristus kráí

po hladin, Petr, že nevil, zapadá; 2. v kopuli výhled do nádherné archi-

tektury centrální, barokní, s korintskými sloupy a kopulí; andlé pinášejí

s výše klí — budova to nebeského království; 3. obrácení sv. Petra; 4. ve

vži nad kruchtou hudoucí andlé

Hlavní oltá: tabernákl s prohýbanou predellou, bohatým ím-
sovím a vásami. Na zdi nesen dvma andly v bohatém rámu rokokovém

obraz slušný, pemalovaný: sv. Petra a Pavla dává žoldném zjímati

Digitized by Google
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ímský úedník; v pozadí Pantheon. V nástavci oko boží ve sboru andílk.

Z pol. 18. stol. (Obr. 6.)

Zábradlí ped oltáem ezané, s prolamovanými náplnmi. Z pol.

18. stol.

Kazatelna nad ktitelnicí — ve zpsobu oltáe, odpovídající pro-

tjšímu oltái stejnou výpravou: Nad rakvovitou mensou predella s vásami;

nad ní stna obstavená pilastry s úseky ímsovými, nesouc ve svém stedu

Obr. 7. Beino. Kottel *v. Petra a Pavla- Kalichy i r. 1769 a 1730.

kazatelnu, eništé tístranné, s konkavními boky: uprosted v kartuši

relief krajiny, ped ní kest Pán. Stíška ptihranná, její* ímsa naped
rozpoltná se tu stáí ve voluty

;
na ní nástavec ukonený hlavami andílk.

Z pol. 18. stol.

Na protjším oltái predella s vásami, na ní skí se sochou Piety,

dobrá barokní práce; pod ni kíž s Jezulátkem, na vrchu hierogramm

MARIA.

Oltá sv. Jana Nepom.

:

na trojdílné predelle reliefy: zpov
královny, výslech u krále, svržení s mostu

;
nad stedem veliká mušle.

Nad ní obraz sv. Jana, novjší, v rámu zdobeném ezbou rocaillových

Digitized by Google
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ozdob a mižek; na rozích sedí andílkové. V nástavci oko boží. Z pol.

18. stol.

Oltá sv. Anny: na predelle narození, obtování a uení Panny
•f

Marie. Obraz sv. Anny novjší. V nástavci v paprscích monogram IHS v»

Ped postranními oltái zábradlí jako ped hlavním oltáem. Z pol. 18. st.

Obr. 8. Bexno. Kostel tv. Petra a Pavla. Monitrance 1. i pol. XV11I. atol., 2. rokoková.

Varhany s trojdílnou skíní velkou a podobnou menší, umístnou

v balustrád. Kolem ezby rocaillové; navrchu stojí andl se zrcadlem

(dle jména varhanáe: Spiegel).

Zpovdnice tyi, trojdílné, podobné ložím ped oratoí, ale

jednodušší.

Kalich 0262 m vys., rokokový, krásný. Na obrub nohy: MVnlfl.

Centla De HasLaVer CVratl (t. j. 1. 1769). Noha jeho osmilaloná s tepa-

nými rocailly a klasy, ržemi a hrozny; nodus vásovitý s podobnou de-

Digltized by Google
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korací, pláš kuppy 0 095 m
ržemi a hrozny. Znaky

5^1 šir., karti

•p (*y (Obr. 7)

šir., kartuše rocaillové zase s klasy,

Druhý kalich vys. 0 233 w, kuppa 0 088 m šir. Noha s nápisem:

Ant. Wokaun S . M . E . P . Canon. D. Archi-Ep. Prag. Cancellar. ad. 1730.

Noha šestilaloná, podval s ornamentovými poli stíbrnými; plocha nohy

na šest díl rozdlena: ve tech mušle, ve tech reliefy: sv. Tomáš Aquin.,

sv. Jan Nepomucký a sv. František; nodus vásovitý s litými hlavikami

andílk v akanthových rámcích; v plášti stídají se reliefy v kartuších:

sv. Jan Ktitel, sv. Ludmila a sv. Václav s ržemi. Znaky: první uražena,

druhá nezetelná. (Obr. 7.)

Tetí kalich 0'235 m vys., kuppa 0 09 m šir. Noha okrouhlá s de-

korací hrozn, klas, mezi bohatými rozvilinami akanthovými; nodus s me-

daillony prázdnými v akanthové dekoraci
;
pláštík prolamovaný z akantho-

vých rozvilin kolem oválových medaillon s reliefy sv. Petra a sv. Pavla.

Z konce 17. stol.

Ciborium rokokové, 0 42 *»vys., mdné, pozlacené; mén cenné

Z pol. 18. stol.

Monstrance vysoká 0‘56 w, z mdi, zlacená, rokoková. Kolem

koruny dva rámeky: jeden architektonický, druhý rocaillový. Prostední

ceny. (Obr. 8.)

Druhá monstrance 0'72 tn vys., mdná, zlacená a stíbená,

slušná práce. Na noze osmidílné nasazeny volutové ozdoby a rocaillové

kartuše; nodus vásový. Z pol. 18. stol. (Obr. 8.)

Pacifikál sv. Jana Nepom., 0 30 tn vys., noha okrouhlá; paprskový

s dvojnásobným rámekem, rokokový. S authentikou, ale bez letopotu;

podepsán Ant. Petrus, arcib. pražský.

Reliquiá rokokový, 0'225 m vys., s nohou ellipsovou a proseká-

vanou deskou ze mížek a rocaill.

Zvony visí na vži kostela; slity od J. Ji. Kuhnera v Praze.

1. Ucha: šest lv. Kolem hoejšího okraje ovinut jest vlys kvtinový

:

lodyhy, lupeny a kvty.

Na jedné stran: Matka boží bolestná držíc na klín mrtvé tlo Pána

Krista. Výška reliefu 039 m. Pod tím:

VIrgInI MatrI DoLoros^e L^eta VoCe obLata

Na druhé stran: Erb Pachtovský a nápis:

DVrCh Des kVhners hanD bIn ICh aLhIr In gros bezno.

bekant

Hoejší rostlinná dekorace. Výška 0 78 w, prmr 106 m.

2. Ucha a rostlinná ozdoba podél hoeního okraje tytéž jako u pe-
dešlého.
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Pod ní nápis:

fVLMInIs ICtV CaDens
sVrreXIt prag^e eX prIstIno jere refVsa

'mr DIVIŠ PETRO paVLoqVe apostoLIs

PUS sVM
w

tIbVs saCrata

Mr LIberaLI proCV RATÍONE FACTA
a franCIsCo Iosepho w CoMIte paChta
LIbero barone a reYhofen

DOMINO IN BEZNO HORKA GABEL ET
WAITEN, SAC : CJES : REG : APOS : MAI : ACTVALI - INTIMO -

NEC NON INCL1TI IN REGNO BOHEMLE GVBERNY CONSILÝ
ARIO SVPREMO, MONTIVM ET MONETARVM PR7EFECTO
CONSESSVS DELEGÁTI SVMMI PRINCIPIS ET COMISSORVM
PR^ESIDE, ETZ ETZ : TIT : PLENÍŠ:

Lístek, pak:

EXI2TENTIBVS P: T:
FRANCISCO ANTONIO DE HASLAVER LOCI CURATO *

Ozdoba z list a kvt.
Na dolejším okraji (jeden ádek):

CAROLO BOSSI, CAPELANO BENEFICIATO * IOANNE CAROLO* PECHER
INSPECTORE 7ECONOMICO * IOANNE GEORGIO ME1SNER ADMINI-

STRÁTORE * IOANNE ANTONIO RVBOSCH OECONOMO * ANTONIO
BORETZKI JVDICE * MATHIA PROGSA ET IOAN KVNDRAT * SENIO-

RIBVS PAGI * 3 medaillony.

Na druhé stran: Vínek kvtinový ut supra. Reliefy sv. Petra a Pavla

(vys. 0*30 tn). Pod nimi

:

naCh grosen hageLs pranD príngt Iohann georg
kVhners hanD In VóLLIgen stanD

Pás rozvilinový.

Na dolním okraji text ut supra. — Výška 1 05 >n, prmr 125 tn.

3. Ucha: šest lv (poprsí). Kolem horního lemu plášt táž kvtinová

ozdoba.

Na plášti: a) Relief sv. Jana Nepom. a sv. Anny (výška 020 tn).

Pod tím:

Í^laUDI sanCt^e ann^e et IoannIs nepoMVCenI

b) Erb svob. pána z Pacht, vysoký 0 25 tn. Pod ním:

IOHANN GEORG KVHNER GOSS VNS IN PRAG 1764.

Na dolejším okraji plášt pásek rozvilin po celém obvodu.

Výška 0‘66 tn
,
prmr 0 62 tn.
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4. Sanktusnfk: Pi horním kraji nápis:

LETHE PAWIE MCCCCCXLV KE CXTI PAMV BOHV

Výška 0 47 m, prmr 0 49 m.

Pod chorem na zdi do lodi

obrácené zazdny jsou dva ná-

hrobky pískovcové, vysoké 197 w,

široké 1*14 m, z poátku 17. sto-

letí. Dva rytíové (vysoké reliefy)

v plné zbroji, s meem v ruce,

u nohou v právo erb Bzenských

z Prorubí, v levo pílba. Ob epi-

tafia jsou dobe zetelná, a pe-
bílená, písmo však po okrajích

zamazáno. (Obr. 9.)

V kobce pod vží ve dlažb

pískovcový náhrobek s nápisem:

LÉTA PA NIE 1747

DNE 29 OCTOB

RIS W PA NV VSNV

LA PANI ZVZANA

CLARA O WDOWIE
LA SPÁT NA ZL

.... NOWEHO

. . . VA MÁGE WIEKV SWE
• • Obr. 9. Bexno. Kostel Petra a Pavla. Náhrobek

HO 81 LET 11 NEDIELE * poe. n. stol.

A ZDE NA TOMTO MIES

TIE ODPOCZIWA
OCZEKAWAGE SSTAST
NHO WZKRZISSENI

Asi píbuzná tehdejšího faráe Fr. Špatného, jež byla v bývalé kapli

pochována.

KOSTNICE jako ve Strenicích, jen v pízemí kopule. Na oltáíku

Pieta ze deva v zasklené skíni. Z pol. 18. stol.

Zvonek v lucern z 18. stol., nepístupný. Železný kíž z poátku

19. stol. Na dveích slohové pítuhy a vkusné kliky.

Vchod na hbitov ozdoben rokokovými vásami.

FARA blíže kostela na návsi. Hned na první pohled se prozrazuje,

že jest téhož pvodu jako kostel; byla vystavna 1. 1765 nákladem Fr.

Jos. hrabte Pachty. V pdorysu jest obdélník s rohy oblými, na delších

stranách vydutiny segmentové.
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Dekorace stn: dole okna obdélníková s velikými klenáky, ímsa
kordonová nahoe oblá; v pate okna v kídlech tvercová, v risalit po-

délná a polokruhem pepjatá; mezi okny dvojice pseudojonských pilastr,

kládí prázdné, mansarda bidlicová. V prelí sedmiosém balkon na

hmotných konsolách, ve voluty zatoených; portál tyhranný. (Obr. 10.)

Pízemí sklenuto plackami a valené s lunetami ; na schodišti pískov-

cové balustrády. V pate ploché stropy.

Obr. 10. Bezno. Fara z r. 1765.

V pokojích portréty Fr. Jos. hrabte Pachty a jeho manželky

(126Xl 05»i). Obrazy slušné, na plátn malované. Hrab drží v rukou

nárys fary s nápisem:

^eDIfICII paroChIaLIs Magno bez

nensIs InsIgnIs patronVs.

CVI BENEDICtIO SlT et SaLVS

seMpíterna

1765.

Ped tarou SOCHA SV. FRANTIŠKA XAV. Sv. František vy-

obrazen leže na skále pod stromy. Na podstavci nápis:

kV poCtIe

YYznesseneho

InDIanskeho aposstoLa sWat
frantIsska XaWerÝa
sstatVI tVto postaWIL
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Vrozený naboznY pan

frantIssek XaWer skrÝzek
rzeDIteL panstWI bzenskeho
ZA PANOWANj
GEHO EXCeLENCY PANA PANA

hrabIete paChtY.

Nápis jest orámován, pod rámem pak stojí: H. V, — F. M. (Obr. 11.)

Olir. 11. Bezno. Socha »v. Framilka Xav. z pol. 18. stol.

Po druhé stran fary SOCHA SV. JANA KTITELE. Svatý

Jan vylévá vodu z mušle.

Za školou ti SOCHY »U TECH SVATÝCH«, Kalvárie: kíž,

jejž objímá matka Pán, po stranách sv. Máí Majdalena a sv. Jan.

"Ped velkou hospodou SOCHA SV. ŠIMONA-JUDY.
U rybníku SOCHA SV. NOTBURGY se srpem v jedné ruce

a s nádobkou v druhé, z níž udluje dárky dítku; na podstavci dva erby

Digitized by Google
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S.

Obr. 12. Besno. Socha sv. Notburgy s první pol. 18. stol.

v kartuších. Výška podstavce 2 w, výška sochy, pesn modelované,

také 2 m. (Obr. 12.)

SOCHA SV. JANA NEP. na novjším kvádrovém podstavci,

4 ;« vysoká. Na rozích stylobatu voluty, na desce ovšené festony erb

Schutz s nápisem:

saeCVLo DoLorVM
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Byla postavena po velkém moru. Svtec drží v jedné ruce kíž

ve druhé biret.

V Malém Bezné u silnice k Chottovu SOCHA SV. VOJTCHA,
umle modelovaná.

Tyto sochy postavil z nejvtší ásti v pol. 18. stol. Fr. Jos. hrab
Pachta z Rájová.

U silnice ku Strenicm BOŽÍ MUKA z vrstveného kamene s vý-

klenky a stechou prejzovou. Též z 18. stol.

Obr. 13. Bon Repot. Zámeek. Pobled na hlavni prelí.

Bon Repos.

Severozápadn od msta Lysé na výšin, uprosted lesa blíže vesnice

ihadla, umní a vdy milovný hrab Fr. Ant. Špork pro odpoinek v lesním

zátiší a pro zábavu chytati ptáky vystavl ZÁMEEK, KAPLI sv. Jero-

nýma a pi ní EREM1TÁŽ s byty pro knze a poustevníka 1. 1715.

Vyzdobil si budovy tyto freskovými malbami a sochami, které pipisují

se Braunovi
,

a z nichž obraz sv. Jeronýma, penesený do Lysé, za dílo

Brandlovo se pokládá. L. 1768 koupil to vše arcibiskup Píchovský a pi-

pojil k Benáteckému panství. Zámeek, pední budovu, pestavl, i tanení

sí, a nazval místo toto Bon Repos. Schaller (p. 103.) nazývá les »ihadlo«

»Mons Sti Hieronymi*, kdež prý jest nádherný zámek a krásná kaple

sv. Jeronýma. Ješt I. 1827 jmenuje se v arch. mus. pkná kaple sv. Hiero-

nyma, nyní spustlá a vedle ní i kaple sv. Prokopa: pou svatoprokopská

byla v Bon Repos navštvována z dalekého okolí.

1. Zámeek pední jest stavení barokní, dobe zachované, nízké,

podélné, na terase, se dvma vžovitými stavbami po krajích a risalitem

uprosted. V risalitu jsou dvée s ímsou segmentovou, na koncích ve

voluty zatoenou, po stranách pilastry ploché s pseudojonskými hlavicemi

Takové pilastry opakují se na nárožích sdružené. Mezi nimi po oknu.

Soupis památek hist. a uml. Pol. okres MI. -Boleslavský. 2

M
Digltized by Google
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Nad risalitem vížka s hodinami. Úprava tato se opakuje na pokrajných

staveních. Prostední, podélné stny jsou hladké, prolomené okny (tymi,

dvakráte), s orámováním plochým a barokním štukovím, jež nese ímsy.

ímsa okapní, kolem celé budovy obíhající, jest siln profilována. (Obr. 13.)

Zadní strana jest podobn lánkována — s portálky v podélných stnách.

2.

Stavení druhé, zadní, spustlé, uzavírající dva obdélníky, jimž

tvrtá strana vždy schází, s ambity dovnit otevenými. Na stnách ven-

kovských zbytky fresek, jmenovit v západním kout, kde bývala kaple*):

obrazy ze života Pána Krista. Nad ímsou hautrelief: Matka Boží kojící.

Obr. 14. Bon Repoi. Zámeek. Vnitek taneního tilu.

Uvnit sál s kamny empirovými a freskami z doby pvodní (z 1715):

v rámech barokních výjevy lovecké, chytání pták, ehož všude se úastní

dívka, prý dcera Šporkova. V druhých pokojích fresky rokokové.

3. Druhá kvadratická skupina dom hospodáských jest obydlena

a prjezdní.

4. Sál, podélné stavení s mansardou: postranné zdi hladké, s pti

pátý oken a plochými pilastry na nárožích. V prelí devné dvée
s pískovcovým orámováním, lenné plochými pilastry s pseudojonskými

hlavicemi, na nárožích sdruženými. Uvnit freskové malby z as hr. Pí-

chovského (z konce 18. stol.): mezi okny vásy s kvtinami, nad nimi

festony. Nahoe vyložená ímsa. Na strop fresky: pagody, ínské glorietty,

*) sv. Jeronýma.
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pštrosi, ananasy, los, ptákové. — Na severní stran sloupy se temi ob-

louky, oddlená ást pro hudbu s týmiž freskovými malbami: na stróp

v oválových rámcích štukových andlé hrající na hudební nástroje. (Obr. 14.)

5. Na západní stran kaple gotická, novjší.

6. Venku za lesem kaplika tyfboká, jejíž stny jsou lenny
plochými pilastry s pseudojonskými hlavicemi a lvími hlavikami, ímsou
a kopulí; nad ní pne se vížka osmisténná s lucernou; na vrchu stíška

s kížem. Ped kaplí ve tyech
rozích dva andlé vztýení v diva-

delní pose a dv lebky na vysokých

podstavcích. Vnitek sklenut ko-

pulí, otevenou do lucerny. (Obr. 15.)

Boží Voda
lázeské místo v Chlumu. L. 1594

v útech msta Ml Boleslav na-

zývá se »Studánky v Chlumu*. Po

míru v Cáchách (1748) k léení po

vesnicích kolem rozložen celý pluk

vojska. V 18 stol. vystavla Ml.

Boleslav nový lázeský dm * pi

mariánském pramenu* a KAPLI
SV. ANNY : stavení tyboké,
s opráky v rozích, barokní, se

sedlovou stechou a vížkou. Jest

sboena, obrazy a sochy jinam pe-
neseny. Poblíž kapliky nalezeny

dva svitky z dvojitého zlatého drátu

Obr. 15. Bon Repoi. Kaple.

spirálovit stoené (zem. museum).

Bratronice.

SOCHA SV. FLORIANA u aerarní silnice, pískovcová, 3 20 m
vysoká, 1. 1902 opravená, silné polychromována. Na plinthu hranolový

stylobat na okraji volutov do vnit stoený, deska bohat profilovaná

s kartuší uprosted, podstavec (užší) a na nm socha svtcova v tradicio-

nelní úprav. Na stylobatu letopoet 1773.

Bezno.
Schaller IV., 88, Sommer II, 15, Sedláek X., 42, Vank, Okres mlado-

boleslavský 142. Jizeran 1892, Pam. Arch. XIII., 178. Knihy na fae: pamtní od 1. 1789.

zádušní poty od I. 1736.

Bezno pipomíná se poprvé 1. 1255 (Hostilka z Bezna); bývalo

tehdy v držení pán z Vartmberka. L. 1544 pipomíná se tu TVRZ,
2*
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Obr. 16. Bezno. Zámek. Pohled z parku.

na opráky; ve stedu mírn vystupující risalit.

braný, nad okny lomené ímsy, na parapetech

štukoví (ovocné motivy, guirlandy, masky, po-

prsí). Jižní kidlo dvoupatrové s pistavnou

jednopatrovou vrátnicí. Na stran severní pi-

stavno pízemní kídlo (prádelna): na ploché

jeho steše pak terasa s kuželkovou balustrádou,

pískovcovou. (Obr. 16 )

Zámek pvodn byl spojen dlouhým sta-

vením (pro úedníky) s kostelní oratoí, nyní

toto staveni sbouráno.

Uvnit v pízemí i v obou patrech ve

stedu rozlehlé sín, po obou stranách schodišt

a chodby. Pízemí sklenuto valené, v patrech

stropy ploché. Výzdoba stn abrakovitými pi-

lastry a nikami.

Vnitní zaízení jest moderní, v n-
kterých síních též starší pedmty archaeologicky

i umlecky cenné, z nichž vtšina jest impor-

tována. Proto jen u výbru vytýkáme: ná

bytek intarsovaný, džbán s víkem a nápisem:

G. H. D. 1686; sklenici 0 285 ;;/ vysokou, ze-

lenou s erbem pkn malovaným a letopotem
1629 a pod erbem: A LVCE VITA. Rokoková
kamna bílá, spodek na tech nohách s rocailly,

svršek koní mušlovou volutou; vysoká 3 ;;/.

(Obr. 17.) Jiná kamna, podobná, vyšší, s dekorem

ovocným a rostlinným
;
kamna hranolová s vasou

pustá. L. 1552 Otík z Bubna

zddil Bezno a v jeho dr-

žení zstali páni z Bubna

až do L 1749. Od 1. 1751

pešel v moc hrabcí ro-

diny Kounické. L. 1765 ve-

likým požárem v Bezn
byl zachvácen i zámek.

Hrab Kounic vystavl zá-

mek nový, nynjší, 1. 1770.

ZÁMEK, budova dvou-

patrová, skládá se ze dvou

kídel v pravém úhlu ksob
piléhajících, krytá taško-

vou valbou. Hlavní prelí
na západ opené na rozích

Kolem oken ploché cham-

Obr. 17. Bezno. Zámek.

Baroková kamna.
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na vrcholu; kredenc importovaná ze Solnohradu; hodiny s nápisem: Dresden,

nábytek z vlašských Benátek. Malby, zámky, dvée empirové.

K zámku piléhá anglický park, založený na míst zboených

stodol, pivovaru a skleník: na sloupech plotu oímsovaných a vybíhajících

v komolý jehlan : tesané šišky piniové, koule nebo rokokové vásy.

Obr. 18. Bezno. Kostci sv. Václava. Pohled do IcnliStC.

FARNÍ KOSTEL SV. VÁCLAVA. L. 1384 byl farním; fará

Hereš v Bezn uvádí se jako rozsudí v jisté pi (Ta dra, Soudní akta II.,

257). V dob husitské katolická fara zanikla. — O vtšin pán bezen-

ských známo (Hložek ze Žampachu, Bubnové), že se znali k bratrské

Jednot a nkteí mezi Bratry boleslavské pochovati se dali. Po válce

ticetileté obstarávali církevní poteby pi kostele v Bezn mniši kláštera

františkánského v Ml. Boleslavi, jak se 1. 1747 praví, po 80 let. Léta 1747
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zízen tu byl stálý knz, fará, ale bydlil zatím v domku nyní . 76 blíže

kostela; pro obilí, hospodáské náadí a p. vykázána mu chalupa nyní

. 36, kteráž dlouho zvala se »knžskou«. Farní dm nynjší vystavn

až 1. 1776 nákladem 4000 zl.

Kostel ku poctivosti sv. Václava posvcený vystavn byl 1. 1718 ná-

kladem Adama Maxm. hrabte z Bubna, protože dosavadní byl píliš malý.

Stavitelskou práci vykonal Jiík Prokop
,
mistr zednický z Bezna, tesaskou

Jiík Král z Bakova. Se stavbou poalo se již 1. 1710, ale mezi tím se

sítil i s lešením, ímž se stavba pozdržela.

L. 1817 dáván nový krov na kostel nákladem 6000 zl., kteroužto

práci provedl Jan Pulda; po ten as etl fará mši svátou venku u sochy

sv. Floriána. L. 1819 dávána nová podlaha. L. 1801 spadla s prelní
stny socha sv. Petra a 1. 1818 jinou nahrazena.

L. 1822 od zvláštní komise shledáno, že bohatá výzdoba na prelní
stran kostela jest píliš tžká a zdi že nemohou ji snésti

;
proto sata

byla nejsv. Trojice a penesena do kaple v Telibi a sv. Václav ku poli

• knžskému*. Za to postavena nynjší pedsí.

Téhož léta 1822 poboena hbitovní ze kolem kostela a všechny

sochy, znamenité práce kamenické, zmizely, pamtní kniha neví, kam

!

Hbitov od kostela vzdálen a nový založen u sochy sv. Leonarda 1. 1788

a kiž tu postaven. L. 1836 dostal nový kíž s Kristem Pánem, pkn ma-

lovaným. L. 1857 byl i tento starý hbitov opuštn, jakožto nezpsobilý,

a založen nynjší.

L. 1810 byly kostelní vci poslány do Mladé Boleslav k pelití :

odevzdán i kalich z 1. 1651, jejž hrab Kounic vykoupil za 92 zl., rovnž

monstranci. L. 1820 sedlák J. Dlask ze Lhoty daroval nynjší kížovou

cestu, malovanou od Ant. Košateckého
,
malíe bakovského; 1. 1821 postranní

oltá Matky Bod dal »štafírovati bezenský cech«, což vykonal Haken

z Dol. Bousova (za 200 zl.): odtud zval se oltáem cechovním. L. 1837

matróny v M. Lhot vnovaly sochu sv. Anny v harasovém obleku a za

sklem, aby jim byla na všechna procesí vydávána.

Budova kostelní jest barokní stavba.

Presbytá jest zaven pti stranami osmiúhelníka, nižší, nežli

stavba chrámová. Zdi jeho prolomeny jsou dvma okny, tetí v závru

zazdno. Zaklenuta jsou segmentov, ostní jich profilováno. Nad okny

sochy sv. apoštol (na konsolách): Filipa a Frant. Ser. Po obou stranách

pístavky; severní spojoval kostel se zámkem.

Lo lisenami rozlánkovaná, má na stranách po tyech oknech,

jež jsou vypravena jako v presbytái. Nad nimi sochy apoštol. Na stran

jižní: S. ANDREAS, S. BARTOLOMEVS, S IOANNES, S. — ? Po stran

severní (zámecké) : S. MATHIAS, S. THOMAS, S. IVDAS, S. SIMON.

Dvée ve stn severní pravoúhlé, s ostním jako u oken profilo-

vaným.
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Prelí. L. 1822 pistavna nynjší pedsí s hlavním vchodem,

po jeho stranách tyhranné sloupy s ímskými hlavicemi, spojené segmen-

tovým obloukem. Na nároží sdružené lišeny, na nich kládí a trojúhlý štítek.

Prelní stnu zdobí niky se sochami: v právo, dole: S. IOANNES, nad

tím menší socha: S. CASIMIRVS; výše nika s mušlovou výzdobou: S. ANNA,

Obr. 19. Bezno. Kostel sv. Václava. Kalvaiie z 18. stol.

nad tím menší: S. FLORIAN; — v levo dole: S. ADALBERTVS a S. LIDMLA;

výše v mušlové nice: S. ELÍSABETHA a nad tím socha neznámého svtce.

Nad pedsíní: S. PETRVS a S. PAVLVS.

Vnitek: Presbytá sklenut závrem a klenbou valenou s lunetami;

jest nižší a užší. Po stranách dvojí orato s otvory segmentem uzaveným.

(Obr. 18.) Pod oratoí na stran evangelia obraz: zámek Litice na památku
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jakéhosi neštstí, které tu potkalo pána z Bubna; na protjší stran pod

oratoí obraz, také historický, s nápisem:

Balí Ibfjc flifl ftfjau an bcn ^all

TUIcin ber grojje Qšoií íjaíí rtttjf gcroolf

bcn junt (íšrab (?) QJÍjut íucifcen

Bafj ber Jali ©erurfadjen folií

farní alku Beiligen tm Bimmeheli

tn JRugenbliát brad} Bolj uttb cij|en

barum fci; goíí gelobí oljne (£nb alíe Uit.

bcn 26. Jlugujlt Jlnno 1710.

Na obraze nedokonená stavba, s ní ítí se zedníci, dole jiní, zámetí,

ve sbhu.

Vítzný oblouk, plkruhový, spoívá na pilastrech s ímsovými
hlavicemi.

Lo jest rozdlena na tyi travée, jež oddlena jsou pásy na pi-

líích; do každého travée prolomeno jest po jednom okn v právo

i v levo. Klenba valená a siln lunetovaná. Na strop malby: 1. oko

boží, v rozích andílí hlaviky, vše v rámci barokov zprohybaném;
+

2. IHS, po stranách andílkové, v rámu okrouhlém; 3. desatero, v rámu;

4. nad chorem kíž v paprscích, vše zarámováno.

Sakristie v levo z kostela, vchod s opažením oblomeným, pískov-

covým; sklenuta valené s lunetami — dvoudílná; nad ní orato, jež

na zadní stran mla pokoj, z nhož se šlo do shoeného kídla zámeckého.

Naproti na stran jižní též u presbytáe kaple otevená segmen-

tovým obloukem, nad ní též orato. Ob oratoe otvírají se do kostela

segmentem, sklenuty jsou kížov bez žeber. Pístup na ob oratoe šne-

kovými schodišti.

Hlavní oltá: Obraz sv. Václava. Sv. Václav na úsvit na cest

do chrámu dostižen najatými pochopy, zachytil se a drží se rukou kruhu

ve dveích chrámových. Výjev tento osvtluje v pozadí pochode. Nad

ním vznášejí se andlé nesoucí vnec muedlnický. Rám barokový, s bo-

hatým kolem ornamentálním vyezáváním, z roku 1710; obraz nesou

andlé. Nahoe, v oblacích, obraz nejsvtjší Trojice, jejž nesou dva andlé.

Po stran obraz sv. Vojtcha a známé dva historické obrazy pod ora-

toemi.

Postranní oltáe s ezbou akanthovou. Na obou nápis : EX VOTO.

1. Na prvním obrazy svaté Rodiny a archandla Míchala (v ná-

stavci); 2. na druhém sv. Antonína Pad. a v nástavci Zvstování
Panny Marie. Oba oltáe i s obrazy z polovice 18. stol. — Osm svícn

souasných.

Digitized by Google



25

Kredenni oltá: mensa zprohýbaná s otupenými rohy. Na ni

skí vyezávaná: dole v otvoru uhlí žhavé, nahoe sošky tí mládenc
v peci ohnivé (naturalisticky podáno); v nástavci kíž, pod ním sv. Máí
Majdalena, po stranách Panna Maria a sv. Jan. Pkná práce z 18. stol.

(Obr. 19.) Kazatelna souasná, z 1. pol. 18. st., slušná práce barokní.

Obr. 20. Bezno. Kottel »v. Václava. Kazatelna z 18. stol.

Na feništi sochy ty otc církevních, uprosted v mušlové kartuši Zvsto-

vání P. Marie; na stíšce tyi evangelisté, nejvýše Ježíš. (Obr. 20.)

Kalich vysoký 0‘178 m. Noha šestikruhová s podvalem s vyseka-

nými kížky. Na plochách kruh:

1. OD VROZENE
HO P. P. KVNAT1

JAROSSLAWA . HRA
BIET . Z BVBNA . A
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Z LITIC . NA . BR •

ZEZNI . SKASSO
WIE . A LITIC

. G: M: C:

RADDY . A . HEYTMAN
KRAYSKYHO

2. Ornament stuhový a liliový. 3. Znak pán z Bubna s nápisem:

K.I.H.Z.B.G.M.R,, dole 1 . 6 . 5 . 1., 4. = 2., 5 Erb s pod-

pisem: L . P . H . Z . B . 6. zr 2.

Oech — balustr, íše nahoru

vyhnutá, v prmru 008 w, hladká.

(Obr. 21.)

Monstrance sluncová, 0*35 m
vys., z mosazi, postíbená a pozla-

cená. Noha ellipsová s tlaeným or-

namentem stuhovým a ovocným; na

paprscích dva rámeky. Práce roko-

ková z 2. pol. 18. stol. (Obr. 22.)

Ktitelnice 170 m vysoká,

devná, na tech spárech. Nodus

kulovitý s ezaným ikartušemi a ovo-

cem; o nj opírají se nohama dva

andlé držící kotel; ten jest okrouhlý,

vásovitý s píšalami, z pedu plastický

erb pán z Bubna. Víko s obrubou

vajeníkovou jest dvojdílné, na nm
hlavy andílk; nejvýše na stonku kest Pán. Výborná práce z poátku

18. stol. (Obr. 23.)

Obr. 21. Bemo. Kostel sv. Václava Kalich s I. 1651

Noha ukonena šestihrannou

deskou a nápisem:

EuSebie
|
Hrabinka

|
z Bubna

|

Ro-

zena
|
wratislawka

|

Z mitrouic
|

wlastni Seftra Lidmili
j

Poletini
|

Hrabinki
|

z Bubna.

Cínové lampy vné (tyi) ozdobené hlavami andl na etízcích

z 18. stol.

Svícny na hlavním oltái (šest) vysoké: dva 051 m, dva 0 49 m,

dva 0465 m ;
všechny z poátku 18. stol.

Socha sv. Jana Nepom., devná, ve výklenku u postranního

oltáe; na konsole hlavy andílkv a obláky. Socha komponována tradi-

tioneln. Vysoká 1*30 m. Z po. 18. stol.
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Nad vchodem do sakristie obraz na plátn: hrad Litice, v rámu,

rokokovém. Obraz s v. Vojtcha, na plátn, 18. stol. Obraz Matky
Boží sedmibolestné, z 18. stol.; sv. Notburgy, z po. 19. stol. Kížová

cesta (novjší). Na zpovdnici socha sv. Josefa. Varhany s ezbou
akanthovou, souasné s postranními

oltái.

Obr. 22. Bexno. Kostel sv. Václava.

Monstrance s pol. 18. stol.

Obr. 23. Bexno. Kostel sv. Václava.

Ktitelnice dcvžná s poátku 18. stol.

U dveí do sakristie v kostele zazdn jest náhrobek vys. 152 tu

a široký 100 vr. mladý rytí ve zbroji, s pílbou satou u nohou, na

druhé stran znak bubnovský. Ruka spoívá na rukovti mee. Kolem

te se nápis:

Beta p : 1631 bnc 12 BJfyqe bubna. Hro — jcmj Pan Pan Beq-
ntan 4£faRncg \

Bubna, fmobobnetj Pan na tiíici a na Brejne máge —
(dolejší okraj s nápisem schází) — nal, Cl3cí^o|to mrtmé (Tlo tuto poRqbeno

ro rotrje Bqehawa BIaí)p|Iamcnel)o rojjtqiJTeni.
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Ped hlavním oltáem ervená pískovcová deska, 1*48 mX 0 98 m,

kryje sklípek, kryptu*) ; do ní vytesán jest znak pán z Bubna a nad nim

do kamene vryt jest nápis:

ANNO 1721 DIE 29. NOVEMBRIS
IN DOMINO OBUT ILMVS
D: D: ADAMVS MAXMILIANVS
S: R: I: COMES DE BVBNA
ET LITIZ S : C : R : M : CAMER :

>£TATIS SVJE ANN : 74.

Obr. 24. Rfeino. Zvonice i 16. atol.

ZVONICE stojí osamle, poblíže presbytáe, na polední stran ko-

stela: Kamenná vž tyhranná, jejíž jedna strana má rozmru 8'50 ttt,

pi hranách maltovou štukou ozdobená, se stechou stanovou o dvou ma-

kovicích. (Obr. 24.) Pízemí jest sklenuto.**) Do prvního poschodí vedou

schdky na vnjší stran zvonice. V malé síce spatuje se krb v rohu,

ostatek zaujímá obydlí zvoníkovo. Odtud vedou schody ke zvonm, kde

*) L. 1819, když dávána nová podlaha, byla hrobka tato otevena a našly se

v ní: dv velké rakve, pt malých a rakev sklenná; též ti kížky mosazné. Délky

mla 4 1 ',*, šíky 1 Zárove otevena i druhá hrobka uprosted kostela, která nemá
žádného nápisu a uvnit shledalo se pt rakví, mezi nimi též patící matce tehdejšího

faráe Scheibla; délky mla 6°, šíky 2*.

**) Rozpravy Spolenosti pátel starožitností III., 86.
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ze jest prolomena tymi okny goticky sklenutými. Zdivo jejich jest silné

1'75 m, výška oken (svtlost) 2 63 m, Šíka 150 m. V tomto dolejším lešení

visí dva zvony, stejné tém velikosti.

Za starých as mívala vž tato bá a makovici, již prý 1. 1660;

vychází to na jevo z listiny, která pi zasazování nového » globusu* 1. 1770

byla tu nalezena. L. 1797 byla dávána nová bán, kterou zhotovil Joachim

Volfrám; 1. 1833 opravována a pi té píležitosti našly se v ní listiny

z 1. 1718 a 1797 L. 1869 byla prudkou vichicí shozena, od té doby má
nynjší podobu.

Dva zvonky a cymbal pro hodiny, jenž sem byl ze zámku penesen,

visí v hoejším lešení.

1. Zvon Petra zvonae z Hradce, jenž hned potom penesl sídlo

své do Ml. Boleslavé, má výšky 0 75 m, prmru 107 m. Ucha jsou tvaru

do úhlu zahnutých pás.

Kolem hoejšího okraje vine se nápis dvma ádky:

LETHA i PANIE iMlDlXLlVIi TENTO I ZWON 2 GEST SLYT
2 KETOZETY 2 A 2 K OHWALE =1 2 PANV 2 BVOHV 2 WSSEMO-
HVOZYMV 2 DOBRZEZNA 2 PO 2 OHNY 2 SKRZE 2 PETRA 2

ZHRADOZE 2

Na plášti reliefy: sv. Josef a Bh otec (?).

2. Nejvtší zvon má výšky 0'78 m, prmru 107 m. Ucha tvaru

pruhového pokryta kvtinou. Hoejší okraj ovinut jest vlysem kompono-

vaným z rozvilin ve volutách se proplétajících, v nichž sedí ptákové,

proti sob hledící; šíka vlysu OTO m. Pod ním:

Na stran jižní:

MIKVLASS STARSSI Z BVBNA
NA LITICZYCH A ZAMBERCZE

Erb pán z Bubna.

LÉTA PANIE 1598 SLYT
GEST TENTO ZWON KE CZTI AC

HWALE BOZI ZA SPRAWOWAN1 A

DRŽENY STATKV BRZEZENSKEHO
Vrozeného a stateczneho Ryti

rze Pana Mikolasse Starssiho

Z BVBNA A NAL1TICZYCH ZAMBERCZE

Abrzezne

Medaillon s opisem

:

YAKVB Z GRANOWA W LETECH Medaillon

LXXXI1I LÉTA 1545. s rdiefem.

Uprosted relief starce.
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Na druhé strané:

OFKA ZBVBNA HOZENA Z ZAMPACHV
ANA BR Erb ZEZNE

Hložk ze

Žampachu.

SLYT GEST OD YAKVBA
MIELNICZKEHO W BOLE
SLAWY MLADÉM NAD

Gyzerav

Medaillon: Medaillon

Jakub z Granova. s reliefem.

V hoejším lešení visí zvonky:

3. Václava zvonae se stnami siln prohloubenými; otoen jest

vlysem z 19 figurek (ada sedmi figurek se opakuje -J- 5). Pod nimi te
se nápis:

SLIT GEST TENTO
ZWONECZ OD WACZ
LAWA ZWONARZE

W MLADÉ BOLESLAWI
NAD GYZERAV LETHA

PANE 1585

Výška i prmr 0 34 m.

4. Pi hoejším okraji otoen jest páskou listovou.

Pod ní vine se kolem nápis:

LWOAH DOMINVMOMNEí GENTES^D-UííSO

Tato slova ovšena jsou lístky akanthovými, z nichž^hledí Pricqueiovi

andílkové. Na plášti stídají se dvakrát kartuška s 1HS, kterou nesou

andlé, s andílími hlavami okídlenými. Výška 0 23 w, prmr 029 m.

Na návsi SOCHA SV. FLORIANA, pískovcová, asi4w vysoká.

Socha svtcova stojí na podstavci hranolovém: na nm v kartuši koruno-

vané, v pedu, spatuje se

:

S

FLORIA
NVS

Na soklu sochy: MDCCXVII.

Slušná práce baroková.

Naproti stojí SV. PROKOP, asi 5 m vys. Z pískovce, i podstavec

pískovcový, dvojnásobný, pkných pomr.
Z pedu allianní erb plastický, pod ním do kamene vryto:
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EX Voto

HaeC statVa faCta

Et poslta pro HONO
RE et gLorla SaN

Cti ProCopII a SV
saNNa CoMItls

sa BVBNiANA
NATA CLariana

1730.

V zadu

:

SWatij proko

pe Prof za naf

BYChoM opa

troWanl Bij

Lij oD WíTeho

zLeho.

SOCHA SV. VÁCLAVA, satá s prelí kostela, pískovec, vy-

soká 2 00 m. Pkný barok, komposice bžná.

SV. LINHART, socha u hbitova, pískovcová, pes 4 m vysoká;

na zvláštním soklu socha svtcova, po jehož stranách leží k a vl. Na
podstavci nápis:

+ + +
TVto StatVI ke Czti =

sWatého LYnharta

WYhotoWYti =
DaLo Mleftys

BRzezno

Anno 1752.

Pi cest ku Lhot SOCHA SV. ISIDORA, pes 3 m vysoká,

pískovcová. Na podstavci tybokém nápis:

S:

IZ1DORA

TVto StatVI =

na paMatkV

:

pro opatroWanl

zLého WyhotoWItj

DaLa obeCz

BRzezenfka.

Anno 1753.

V zadu relief výjev ze života svtcova s letopotem 1753. Svtec

s pravicí na srdci a v halen.
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Brodce.
Sedláek X., 369.

Msteko na silnici od Ml. Boleslav k N. Benátkám, u Sommera
nazvané Slezská, kde sestupuje s lesnaté plán dol k Jizee. Osada staro-

žitná: 1. 1282 patily Brodce kapitule vyšehradské (Regesta, II.). V Brod-

cích stávaly kostel, fara, snad i zámek, jež asem peneseny byly do

Horek.

Obr. 25. Brodce. Sousoii Panny Marie z pol. 18. stol.

L. 1575 byly nadány erbem od Albrechta Zd. Kaplíe ze Sulevic.

Na radnici PEE s nápisem:

PECZIET MIESTECZKA BRODECZ NAD GIZERAV
15 znak 75

Na vížce hodiny s CYMBÁLY, které jsou holé a ZVONEK,
vysoký 0‘27 m

, šir. 0 37 m. Pi korunce sedm listv akanthových, dol
obrácených. Na plášti relief : korunování Panny Marie a pod ním leto-

poet 1735.
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Na námstí pískovcové SOUSOŠÍ : Matka Boží ržencová se sv. Do-

minikem a sv. Teresií na trojnásobném, zprohýbaném podstavci; v zadu

andl v oblacích též na zvláštním podstavci. K sousoší tomu vedou troje

schody. Z pol. 18. stol. (Obr. 25.)

Na silnici k Luštnicm mezi borovicemi SOCHA SV. VAVINCE
v dalmatice, z 18. stol.

L. 1835 obnoven KÍŽ »Na hatích* k Luštnicm.

Obr. 26. Bukovno. Kostel sv. Jana.

Bukovno.

Bývala zde TVRZ, po níž psala se vladycká rodina *z Bukovna*.

L. 1408 pipomíná se Pešík, panoše z Bukovna, ve sporu se svým sou-

sedem Janem z Michalovic (Tadra, Soudní akta VI., 214). V 16. století

Hradetí z Bukovna byli v držení dom v Ml. Boleslavi.

KOSTEL SV. JANA NEPOMUCKÉHO byl vystavn 1. 1769

a 1. 1770 od vikáe boleslavského K. Rossiho vysvcen. (Hrabnka Marie

Jana Nepomucena Herzaová na Kosmonosích odkázala 1200 zl., aby

nkde na panství kosmonoském byla postavena kaple ku cti sv. Jana

Nepom.) L. 1773 zízen tu první kaplan, 1. 1775 založeny matriky, 1. 1791

založen nynjší hbitov a 1. 1858 dosavadní expositura povýšena na faru.

Kostelík sv. Jana, orientovaný, stojí uprosted návsi na terase a

kopeku. (Obr. 26.)

3
Soupis památek bist. a uml. Pol. okres Ml. Boleslavský.
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Presbytá okrouhlý, lenný tymi pilastry, jež nesou ímsu
kolem kostela obíhající. Nad presbytáem valba ptistranná, každá hrana na

pilastr sbíhající, s plechovým sanktusem. Okna dv, segmentová.

Lo mírn z pdorysu vybouje, v ní po jednom okn, segmentov

sklenutém.

Vž tyhranná, ímsou kolem kostela obíhající rozdlená: v dolní

ásti portál segmentov pehnutý, s pískovcovým obložením, s ímskou

prohnutou, pak okno segmentové též s ímskou
;
v horní ásti, která jest

0 málo nižší, takové také okno a hodiny. V obou patrech po stranách

lišeny. Nad vží dvojí pílba. Všechny rohy zaobleny.

Vnitek: Presbytá sklenut valené; na klenb freskový obraz

sv. Jana Nepomuckého ve štukovém rámu barokov zprohýbaném, jemuž

po stranách koí se andlé. Lo sklenuta valené s lunetami. Na strop

freska: Kristus uí národy. Po stranách v rozích obrazy: 1. Ty jsi Petr;

2. desatero; 3. ob Abrahamova; 4. Kristus v zahrad Getsemanské.

Kruchta na devných sloupích, vyložená, zprohýbaná barokn a obla-

movaná; z téže doby, jako oltáe.

Hlavní oltá barokní: kíž, jemuž koí se andlé. Všechno de-

vné a pozlacené. Po stranách nade dvemi za oltá vedoucími vásy. Hlavní

obraz sv. Jana Nep. v bohatém rámu v rozích zprohýbaném, s bohatou

ezbou akanthovou, jejž nesou andlé.

Postranní oltá v právo devný, prázdný, s volutami po stra-

nách
;
na tabernaklu soška Panny Marie ve skínce zasklené, po stranách

sošky sv. Josefa a sv. Anny, andlé; nahoe obraz Madonny, po stranách

sošky andl.
Kazatelna okrouhlá, nahoe orámovaná, dole s vydutým podvalem.

Pilastrem rozdlena jest na dv pole, v nichž kartuše s festonky. Na steše

lambrekin, sochy zlacených andl, desatero s okem Božím nahoe.

Oltáe a kazatelna z r. 1770.

Ktitelnice kamenná z 1. 1629, podoby kalichové, vysoká T08 m,

s víkem 1*76 se skupinou plechovou: Kest Pán: »Agnus Dei.«

1. Kalich pozlacený, vys. 0225 w, noha oválová, ovinuta páskem

z list akanthových, na stonku nodus obložen akanthy, druhý nízký válec,

íše holá, 0 09 m v prmru.

2. Kalich, noha zprohýbaná, s oblouky; oblouky otoen jest

1 stonek a v nich provazce; jinak holý. Výška 0'23 m, prmr 0 09 m.

Pacifikál stíbrný: noha zprohýbaná, nodus kartušový, Kristus

ukižovaný též stíbrný, ramena kíže ukonena trojlisty. Všechny tyto

ti pedmty z téže doby, jako kostel.

Zvony byly sem peneseny ze starého kostela, nyní zrušeného,

v Hor. Stakorách. Starší z nich vysoký 0 61 ;//
,
v prmru 053 m, otoen

jest nad korunkou tymi oblouny (2 -f- 2), mezi nimiž te se oblíbený

u Pcqueye nápis:
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SIT NOME DOMINI BENEDICTVM IN S^ECVLA
AD® 1658 ®

Pod nápisem pásek drobných Pricqueyovských rozvilin, ovšený dole

festonky, jež se stídají s akanthovým listem dol obráceným. Na plášti

reliefy Kalvárie a na protjší stran Madonny, mezi nimi na stran 3. a 4.

Pricqueyovy andílí hlavy, jakož i pod Madonnou
;
nad andlíky v me-

daillonech dva erby.

2. Druhý zvon, stejné veliký, má výšky 0 51 m, v prmru 0 64 vi.

Na jedné stran relief sv. Jana Nepomuckého, na protjší stran nápis

novjší:

Tento zvon jest v roku 1663 za panování pana rytíe Mladoty ze

Stakor v Mladé Boleslavi slit a dne 30. záí 1852 na náklad spolených

píspvk oban a dobrodinc pelit v Praze od Karla Bellmanna
,

c. k.

dvorního zvonae.

3. V sanktusu, výška 0 30 w, prmr 0 33 m. Na plášti relief sv. Pro-

kopa s áblem u nohou ; dole po stranách I . K . S . — 1773. (Joh. Krist.

Schunka.)

SOCHA PANN\ MARIE na návsi, postavená nákladem Josefa

Jíry z Bukovna dle pamtnice farní 1. 1762, chronogram však dává leto-

poet 1752. Na pískovcovém podstavci s bohatou ímsovou hlavicí stojí

pozlacená socha Madonny na svétakouli potírajíc nohou hada; kolem

hlavy hvzdová gloriolla. Na stylobatu te se nápis:

HonorI
atqVe

VeneratIonI

DeIpar^e

In CoeLosa ssVMpt^e

eX
sIngVLarí pIetate

ereXIt

IO: II:

Na zadní stran poznamenán rok opravy 1886.

Ho. Cetno.
Sedláek X. 390 — Vanék 121. — Sommer 146.

Cetno, též Cete Horní a Dolní (jako Vtelno — Vtelen, Slivno —
Sliven), bývalá tvrz a dvr poplužní nad Skalským potokem, podle níž

nazývala se vladycká rodina Cetenských z etn, o níž napsal A. Rybika

v Památkách Arch. VIII.

3*
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Na devném sloupu pod stíškou ZVONEK, mající v prmru 0 39 m
t

výšky 0‘30 m. Kolem korunky dva kruhy a pod nimi ovinuta kolem zvonu

ozdoba kvtinová. Na plášti relief svátých Petra a Pavla
;
dole na protjší

stran: I • G • K • 1764 (Johanu Georg Kiihner).

ejky.
Para. arch. XVII. 720. — V. Vank 114.

Na ostrožné nízkým lesem porostlé nad potokem Skalským jižn od

Strenic uchovaly se ZÍCENINY KOSTELA SV. KATEINY, jenž

Obr. 27. ejky. Zíceniny kostela sv. Kateiny.

býval farním 1. 1354; podací právo vykonali tehdy Jošt a Jeník z ejk.

L. 1668 pipomíná se jako zícenina, oazené kameny nasvdovaly, že

zašel požárem. (Obr. 27).

Stál za dvojnásobným píkopem, na terase 120 m vysoké. Z prelní
strany na západ zachovaly se zdi 4 m vysoké, s otvorem — nkdejším

portálem a oknem nad ním (zbytkem), 0 80 m širokým. Nejvíce zdivá zbylo

na stran jižní. Kostelík, stavba gotická ze 14. vku, skládal se z presby-

táe polygonového, jehož strana mila 217 », a lodi obdélné, jejíž délka

inila 6 80 m, šíka 5 50 m — presbytá ml o 2 m mén. Kolem obíhal

sokl 1 m vysoký, tesaným pískovcem obložený; opracích pilí a znaek
neshledáno. Síla zdivá 085—0 90 m\ nároží, sokl, ostní triumfálního

oblouku bylo z tesaného pískovce, jehož zbytky i ve zíceninách, profilo-

vané, se nacházejí. Vchod a okno v záp. prelí s vylámaným ostním
dle tvaru zdivá, mly tvar hrotitého oblouku. Zaklenut byl klenbou žebrovou,
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záklenky vidti na zdivu. V západním prelí zejí otvory po trámech

kruchtových.

Pod chrámkem pi kopání našly se kostry (20) a to po celé délce

kostelíku, s tváí k východu, a pi nich heby, mosazné kroužky, mince

z doby Pemyslovc, ano i nádobky, popelniky.

Cejtice
(ve starší dobé též ej etice, Hoení, Hrubé .).

Pi dvoe poplužním stávala tvrz: 1. 1250 sedl na ní Slávek z ejtic.

V 16. století pipojeny k panství boleslavskému (pozdji kosmonoskému),

od nhož odprodány 1. 1738 s Újezdcem (Neuberk).

Na rolích k Dalovicm nacházejí se popelnice a jiné zbytky prae-
historické.

Na návsi na devném sloupu zavšen ZVONEK 0 37 m široký

a 0 28 m vysoký. Kprunka otoena torem, ovšeným listy akanthovými.

Na plášti andl strážný; pod reliefem nápis: I • G • K • 1763. ( Johanu

Georg Kiihner.)

ejtiky
(obyejn nesprávn dle nmec. Malé e j t i c e).

Pi kopání nynjšího nádraží našly se popelnice s bronzovými náramky, kosti

a kostry.

U cesty k nádraží KÍŽ z pískovce hrub tesaný, 3 m vysoký, na

dvojnásobném hranolu
;
ramena jeho koní se trojlisty. Na stylobatu po-

zlacený relief bolestné Matky Boží, na desce letopoet 1798.

Na devné zvonice (sloupu) ZVONEK s reliefem: S. IOSEPH
a letopotem 1832.

ihadlo.
Ves; poblíže v lese hrab F. A. Špork vystavl ZÁMEEK eený

Bon Repos, kde chytáním ptactva se bavil. (Viz heslo : Bon Repos.)

Na návsi ZVONEK; vysoký 0 24 m, v prmru 0 29 m. Kolem
hoejšího okraje nápis: VALENTIN LISSIACK GEGOSS MÍCH IN PRAG
1740. Pod nápisem ada andílk hudebník. Na plášti relief sv. Floriána.

Dalovice.
Jihovýchodn od vesnice na stráni nad Jizerou rozsáhlé pohebišt se žáro-

vými hroby: popelnice, bronzové ozdoby, hlinné vci (hraka) chovají se v museu
mladoboleslavském.

Na ostrožn ped blízkým dvorem Oujezdem nacházejí se stopy bývalého hra-

dišt. Pam. arch. XIV., 605.
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Uprosted vesnice na líp ZVONEK vysoký 033 m , široký 0 38 m.

Na plášti relief sv. Jana Kt., pod nim nápis: S. IOHANN. Z poátku
19. stol.

Deb.

Obr. 28. Dcbf. Pdorys kostela

sv. Barbory.

Schaller IV. 86. — V. Vank 140. — Rozpravy

spolenosti pátel stár. III 89. — Kirchenrechnung

v. J. 1767.

Pi kopání nádraží >josefodolského< pišlo se

na popelnice, kosti, bronzy a jiné praehistorické

nálezy.

KOSTEL SV. BARBORY, filiální,

do Kosmonos píslušný. Pipomíná se jako

farní 1. 1363 po smrti plebana Mauritia (Lib.

conf. I., 27). V dobách husitských fara zašla

a nebyla obnovena. L. 1770 vystavna nová

pedsíka, 1. 1802 koupena nová kaditelnice

za 17 zl. a udlána nynjší zpovdnice.

Stavba gotická, z polovice 14. století.

(Obr. 28. a 29.)

Presbytá zaven pti stranami pravidelného osmiúhelníka se

šesti opráky 0 70 ",

i

širokými, o jednom ústupku, jež ztuženy jsou mo-

dern — a o ko-

sin. Sokl 070 m
vysoký, skosený,

pískovcový, obíhá

kolem. Okno v zá-

vru kulaté, ostatní

dv zvtšena a pe-

klenuta polokru-

hem.

Sakristie
pistavna na se-

verní stran léta

1770, k ní se víže

jeden oprák. —
Štít prelní na

západ nový, troj-

úhelníkový, se zu-

batou ozdobou ci-

hlovou.

V a 1 b a tašková bez vížky. Stny hladké. Do jižní strany presby-

táe zazdn vchod pravoúhlý, barokní.

Obr. 29. DebF. Pohled na kostel sv. Barbory od jihovýchodu.
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Vnitek. Presbytá dlouhý 7*20 w, široký 460 nt (v poly-

gonu jen 4 00 rrí). Skládá se z kížového travée a závéru. Žebra hrušková

O- 165 nt silná; svorníky hladké, pomalovány rosetami. Konsoly v závru
a u triumfálního oblouku: dvojitý plinthus a jehlan, jehož základna jest

ptistranný osmiúhelník; konsoly ve stedu: jehlan — šestiboký dvanácti-

úhelník s pannelem. (Obr. 30.)

Triumfální oblouk široký 450 m, silný 0 85 nt. Uprosted
archivolta profilovaná, nesená ímsou vyžlabenou a konsolami o tyech
plinthech a jehlanech (šestibokých dvanácti-

úhelnících). Jeho sokl pískovcový, 0 50 m vy-

soký, svrchu vyžlaben.

Lo ploše krytá, dlouhá 8
-80 w, široká

7'65 »/, s okny (2-f-l) jako v presbytái a

kruchtou moderní (se sloupkovou balustrádou).

Hlavní o 1 1 á rokokový, slušný, s pk-
nou ezbou a umlými sochami sv. Kateiny

a sv. Barbory. Oltání obraz sv. Barbory no-

vjší. (Obr. 31.)

Postranní oltáe z konce 17. století

se sloupy korintskými a kládím
;
po stranách

listové ezby. Obrazy: na levém Pán Ježíš (po-

prsí), v nástavci Veraikon; na pravém Panna

Maria, v nástavci sv. Anna. Všechny pema-
lovány.

Kazatelna empirová.

Krucifix na stn v presbytái, ezaný,

dosti nedokonalý, barokní z 1. 1686, darovaný

písaem kosmonoským Tomášem Gablerem.

Na dvou korouhvích sošky ezané z 18. stol.

Kaditelnice z 1. 1802.

Obraz Betlem a. » Pravý obraz msta B. se svým okolím, které

nynjšího asu proti Jerusalemu se nachází . . . práv vyobrazeno od jednoho

z ádu sv. Františka, nmecké íše, jenž ve svaté zemi od r. 1749— 1752

sloužil . .« Nahoe v oblacích Bh Otec. Dole Betlem se svými biblickými

památnostmi. Poblíž nho, »na dostel*, chrám, v nmž Kristus se narodil.

V okolí stáda s pastýi a Arabové na koních, velbloudech.

Zpovdnice z 1. 1 802.

ZVONICE v s.-záp. kout, stavení na hmotném zdném spodku,

tystranném
;
dole kostnice a schodišt. Vž osmiboká, s okny polokruho-

vými se temi klenáky, krytá cibulí šindelovou, s lucernou. Z poátku

18. stol. (Obr. 32.)

Zvony. 1. Vtší a starší, vysoký 0'65 nt, široký 082 m. Ucha ple-

tencová, kolem koruny gotický nápis ve dvou ádkách

:

Obr. 30. Debl. Komolá pod triurofiaf.

obloukem, komolá v kniiiti a profil

žebra.
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31.

Debf.

Kattel

iv.

Barbory,

Pohled

do

kníliSt.
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Obr. 32. Debf. Zvonice u kostela «v. Barbory.

anno i bomint x milesimo x ccccr x terno x ifta x cantpana a fuca

x esf x per x magistrm x bartfjolome x

in x noua x ciuiíatc x pragensi x laus x beo x pati x omnipoíenti

x et x beaíe x maic x semper x ani.

Na plášti relief sv. Barbory.

2. Menší zvon má výšku 0 42 ;//, prmr 0 58 tu. Ucha se stromkovou

ozdobou. Podél koruny nápis:

LETHA PANIE 1573 (SL)IT GEST KECTY:
CHWALE PANV BOHV OD PET.

Na plášti v reliefu znak Vanur z ehnic, nad ním tento nápis:

ZA VROZENÉHO • PANA
FRYDERYCHA WANCZVRY
Z EHNÍC A NAKRNSSTE

ASOLCI ZA GEHO PANOWAN
SLIT

| | |

GEST
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Pískovcová SOCHA SV. JANA NEPOM. pod novou kaplikou

z r. 1797; na podstavci relief sv. Pavla.

SOCHA SV. BARBORY, o 50 m vysoká, podstavec 2 m vysoký.

Hranol, po stranách dva polosloupy toskánské, na stylobatech; hlavice

s vejcovcem. Nad sloupy kaplika s moderními obrazy.

Poátek 17. stol. (Obr. 33.)

Dobrovice.
A' Slád eek, Dobrovice a okolí; Vanék, 145 ;Aug. Sedláek.
X., 333-338; Památky VIII., 249 a 426, XV., XVIII., 453; Meník,

Zápisky knze P. Rosy; Sommer, Bunzlauer Kreis II., 88.

V ciheln u boleslavské silnice objeveny kulturní jámy,

pece podoby džbánové, kostné nástroje, pesleny, nádobky ern
zbarvené s oušky i bez nich, mlat a j.

Osada prastarého pvodu na úpatí Chlumu, ne-

soucí jméno svého zakladatele Dobrovíta, jinak nezná-

mého; slula po vky Dobroviceves. Mstidruh z Chlumu

na Dobrovicevsi pipomíná se léta 1249. V držení této

rodiny zstala Dobroviceves až do r. 1545, kterého léta

od bratí z Chlumu koupil ji Adam Budovec z Budova,

jenž I. 1551 prodal Dobroviceves: tvrz, dvr, pivovar,

mlýny atd. Ann z Vartenberka, vdov po Janovi z Biber-

štejna, jež se provdala po druhé za Jindicha z Vald-

štejna. Na žádost tohoto povýšil král Ferdinand 1. 1558

Dobroviceves na msto, aby dva trhy roní a týdenní

každé pondlí užívala; odtud slula >Dobrovice«.

Jindich z Valdštejna vystavl KOSTEL a ZÁ-
MEK. Syn jeho Heník, muž uený, zídil v Dobrovici

knihtiskárnu, lékárnu a latinskou školu. Valdštejnové pestavli

zámek Vinaíce, jež nazvali »Nový Valdštýn* a kostely v Týnci, Semicfch,

Žericích a Rejšicích.

Poslední ddika tohoto zboží, které koupmi vzrostlo na pední

v Boleslavsku, Marie Anna, vdala se 1. 1735 za Josefa Viléma knížete

z Frstenberka. Poslední knžna Frstenberkovna Josefa odkázala ddictví

toto sestenci Maxmiliánovi knížeti z Thurn-Taxis 1. 1808, kterýžto rod

je od té doby drží.

FARNÍ KOSTEL SV. BARTOLOMJE.
L. 1370 po smrti tehdejšího plebána praesentován na faru dobrovickou knz

Martin z Prahy. V dob husitské církevní správu v Dobrovici vykonávali knéží kališ

•

nití, za Heníka z Valdštejna luteránští, na p. Dentulín, jehož epitafium se v kostele

dosud chová; poslední Pavel emovický.

Po katolické reformaci njaký as obstarávali tu bohoslužbu Minorit z Mladé

Boleslavi. Obnovená fara katolická v Dobrovici byla jediná na celém panství a kolem
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I. 1650 faráové dobrovití spravovali kostely v Sejcín, Týnci, Semicích, Žericích,

Jabkenidch, Loueni, Všejanech a Struhách.

Pvodní kostel, prý devéný, byl posvcen sv. Michaelu archandlu, a ostal státi

dlouho ješt, když nynjší kostel byl vystavn; nazýval se kapli >nmeckou« (že byl

luteránským), do niž do krypty se pochovávalo ješt I. 1761.

Nynjší kostel vystavl Jindich z Valdštejna v letech 1569 — 1571

ve slohu pozdní gotiky. Ozdobil jej malbami freskovými, z nichž nkteré,

Obr. 34. Dobrovlce. Konci ar. Bartolomje. Pohled od aeverovýcbodu.

(texty písma svátého) v presbytái pod malbou pi pozdjších restauracích

se objevily. Z obraz zaránvovaných valdštejnský strom rodový dal již

1. 1582 zhotoviti Karel z Valdštejna, a 1. 1608 rozmnožil jej Jindich

z Valdštejna: proti jeho obrazu (trojnásobnému) kleí jeho dv manželky

a jeho ti dítky.

Ponvadž v té dob od Valdštejn malbami byl krášlen též zámek,

pipomíná se tehdy v Dobrovici nkolik umlc: 1. 1576 malí Abraham ,

jemuž ku pomoci pibral Jindich Valdštejn pomocníka Kyliána z Mladé

Boleslav; 1. 1599 Arnošt
,

malí, umním svým sloužil panu Heníkovi,

jenž mu dal zálohu 40 kop na zakoupení domu v Mladé Boleslavi, a když
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brzy malí zemel, žádal pan Heník, aby byl v dm ten sám uveden.

V letech 1611— 14 jmenují se dva németí malíové Kristián Alexander

Laujen a Kreger Kargus z Wrtemberska, jenž nejprve pro pana Heníka

pak pro V. Cetenského v kostele sejcínském pracoval.

Po 100 letech od Eleonory z Valdštejna 1. 1732, v kteréžto dobé

staré pohoelé, opuštné kostely na celém panství k nové podob nynjší

ze zícenin povstávaly, i kostel dobrovický byl podroben dkladné obnov,

hlavn uvnit: všechnatém vnit-

ní zaízení a malby svorníku a

kvtinová dekorace žeber pochá-

zejí z té doby.

I oltáe jsou z té doby;

jen oltá sv. Dismy jest starší a

oltá Madonny byl sem penesen

léta 1775 ze zrušeného kláštera

v Jiín.
Na hlavní oltá obraz sv.

Bartolomje maloval Fr. Barbieri;

oltá sv. Jana poídil svým ná-

kladem fará Toman léta 1736;

1. 1741 postaven oltá sv. Anto-

nína Pad.; starý oltá prodán na

Týnec za 15 zl. — K oltái sv.

Barbory koupeno 14 sošek svátých

patron eských
;
oltá sv. Josefa

dle ostatních upraven 1. 1764; tuto

práci vykonal dobrovický štafír

Václav Fantck za 115 zl. Kalich

kolem 1. 1700 (za faráe Soukupa)

bylo pt, z nichž jeden byl da-

rován 1. 1685 od Jakuba Jeábka, jiný 1. 1691 od Jakuba Krona.

L. 1755 postavena nynjší massivní vž: návrh vypracoval pražský

stavitel Fr. Ign. Prée
,
stavbu provedl louenský polír Jan Kyllich. Na

novou vž peneseny ze staré devné zvonice všechny zvony
;

1. 1761 po-

stavena na ni pi hudb a intrádách bá a na ni kíž.

Kazatelna opravena 1. 1764, a penesena na nynjší své místo od

oficírské stolice
;
následkem toho levé kídlo kruchty musilo ustoupiti, bylo

sneseno.

L. 1763 poízen nový boží hrob nákladem 90 zl.; 1. 1786 opatena

nynjší kamenná ktitelnice.

L. 1813—14 provedeny vtší opravy; 1. 1838 poídil »lucernu« mistr

tesaský Josef Hendl\ 1. 1845 zednický mistr Vomáka vykonal nkteré

opravy, postavil vížku sanktusovou
;
téhož roku z dobrovolných dar kou-

pena do kostela kížová cesta, 14 obraz.

Obr. 35. Dobrovice. Pdorys kostela sv. Bartolomje.
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Vnjšek. (Obr. 34., 35. a 36.) Presbytá uzaven jest pti stranami

pravidelného osmiúhelníka se soklem, opráky o jednom ústupku oímso-

vaném a nahoe s kosinou. Okapní ímsa moderní. V severním rohu pi-

stavna sakristie do stejné šíky s lodí a k ní na východ další moderní

pístavek. Okna sakristie prostá, portálek pravoúhlý s profilovaným rámem

barokním.

Obr. 36. Dobrovice Píný ez koitelem sv. Bartolomje.

Lo obdélná, nižší, se temi páry oken a se dvma postranními

vchody. Kolem celé budovy obíhá sokl. Portál na jihu renaissanní,

s vyloženou ímsou profilovanou v nadpraží
;
podobný portál na severní

stran. Ob nároží na západ podepena diagonálními opráky, vzhru
se zúžujícími.

Budova kryta jest taškovým sedlem, sanktus pobit plechem, s lu-

cernou a bání, stny hladké.

Vž na západ, hmotná, tyboká, po výšce ímsou dlená; v pí-

zemí v prelí portál s barokním profilovaným rámem, nad ním ímsa
vyložená a zajímav lomená. Okno na kr se chambranou jako portál
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profilovanou. Nad kordonovou ímsou oválová okna na ti strany, nad

nimi velká, polokruhová na všechny strany (ke zvonm). Okapní ímsa
prohnuta segmenty. Kryt: zkomolený jehlan s otupenými hranami a pro-

hnutými boky, nad nim kopule s lucernou a bání.

Do severního koutu mezi vž a lo vstavno schodišt barokní, šne-

kové se tymi okénky obdélníkovými a vchodem pravoúhlým, kryto prejzy.

Obr. 37. Dobrovice. Kottel »v. Bartolomje. Pohled od kruchty.

Vnitek. (Obr. 37. a 38.) Knžišt: okna ti, závrové zazdno,

páté zakryto sakristií — hrotitá, bez špalety, dvojdílná, dlená prutem

vyžlabeným na ob strany. Kružby: 1. ti plaménky do kruhu nade dvma
oblouky polokruhovými; 2.— 1.; 3. dva plaménky nade dvma oblými

nosy. — Klenba: v závru ti úzké a hluboké káp, jichž hrany lemují

polychromovaná žebra; od jich styk jednotná pak žebra zase se sbíhají

v jedno, jež teprve bží ke kulatému svorníku, v nmž protíná se i kíž

žeber druhého pole. Žebra jsou mírné vyžlabena a sbíhají na konsoly
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jehlanovité, ukonené kulikou. Triumfální oblouk není zvlášt vy-

znaen; na míst tom žebra sbíhají na delší konsolu ímsovitou, dol
zúženou a kulikou zakonenou. — Na severní stran portálek do sa-

kristie, pravoúhlý s kamenným rámem.

Trojlodí: lo stední stejn široká s knžištm, lodi postranní

o polovici užší — dleno jest dvma páry pilí pískovcových, v pdo-

Obr. 38. Dobrovice. Kostel sv. Bartolomje. Pohled od hlav. oltáe.

ryse pravoúhlých, s hranami otupenými (až do nábhu oblouk), na pod-

stavci hranolovém. Na n a na pár pízedních polopili na západní

stn sklenuty ti páry oblouk polokruhových, slab jen ve vrcholu za-

ostených, hladkých, bez profilu.

Klenba hlavní lodi pokrauje z presbytáe ve stejné výši; tvoí ti

pole kížová, dlená pínými žebry. Žebra jsou jen ostrá, z malty, sbíhají

dol bez podpory, tvoíce ploché, skoro polokruhové lunety. — V po-

stranních lodích ti páry oken, z nichž dva páry jsou hrotité, níže než

v presbytái položené, dvojdílné, s podobným prutem a kružbou — v se-
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vrní lodi: 1. ti plaménky do kruhu nade dvma oblouky; 2. ti pla-

ménky do kruhu nade dvma oblými nosy; — v jižní lodi: 1. kíž v kruhu

nade dvma oblouky; 2. =: druhému ze sev. lodi. Tetí pár oken zbaro-

kisován.

Klenby postranních lodí: po tech polích kížových bez žeber,

jež sbíhají na pilíe bez podpor a na ploché pilastry pi zdích vnjších

bez hlavic a patek.

Na západ kruchta sklenuta na dva tyhranné pilíe a nesena

temi oblouky a klenbami kížovými bez žeber, jež prostoupeny jsou

obma polopilíi stední lodi a plochými pilastry v koutech postranních

lodí. — Kruchta má devné zábradlí, ve stedu vyložené barokn. V pod-

kruchtí prolomena ze obloukem do pod vží, jež sklenuto jest dvma
kíži bez žeber s hlubokými kápmi.

Sakristie sklenuta dvma kíži bez žeber; na východ pístavek

s plochým stropem. '
.

Žebra pomalovaná laurovými vnci, do nichž vplétány ovocné

skupiny; na svorníku holubice. V plochách klenby umístny malby he-

raldické:

1. v knžišti: a) Na klenb —
v kíži orel rakouský s erbem království eského na prsou, drží

folii s nápisem

:

Za Kralowani Negasnegssiho a welikomozneho Zisarze

Maxmiliána ii. uherského a Zieskeho Krále tento Chrám Panie

NÁKLADEM
\

UROZENÉHO PANA PANA GlNDRZICHA Z WALDSTAGNA A NA
DOBRAWIZI SINÁ DOBRÉ PAMNIETI UROZENÉHO PANA PANA WlLIMA
Z WALDSTAGNA STIEPANIZA NA LOMNIZI, ZAŽAL

i
SE STAWIETI WE

STRZEDU PRZED SVVATIM GIRZIM LÉTA 1569 A DOKONÁN STASSNIE

PRZIŽASU SLAVVNOSTI SESLANÍ DUCHA SWATEHO . LÉTA PANIE 1571. *—

»

V postranních polích:

a) v právo: znak valdštýnský, kolem na folii:

ILLUSTRISSIMA AC EXCELLENTISSIMA DOMINA DOMINA
;
dole v poli,

ohranieném folií:

Eleonora s . r . i . comes . nata co
|
niugata de waldstein hic

ANO 1717
I

CONFEDERATIONEM CORPORIS CHRISTI HAN
|

QUE ECCLESIAM

AN. VIDUITATIS SU.E 2. DOMINI VRO
|
1732 RENOVAVIT ET DECORAVIT.

(i) v právo: dtto.

ILLUSTRISSIMUS AC EXCELLENTISSIMUS DOMINUS DOMINUS
lOAN IÓSS . S . R . I . COMES DE WALD

.
|

STEIN HvER . DO . IN

DUX OBERLEUTEN
|

NISHBURK PETROWITZ PUR
|
KLITZ SENEC: TREBICZS:

LANA INT .
|
ACT CONSIL . CAMER REGIS: BOEM

. |

HiER: PR.ESC . SUPR .

REG . MARS .
|
CHAL . CAMER . PATRLE OB. 22.

APRÍL AÓ 1731.
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y) v levo: dtto.

ILLUSTRISSIMUS AC EXCELLENTISS : DOMINUS DOMINUS.
CAROLUS ErNESTUS R . R. I. COMES DE

|
WALDSTEINE . D : INN DOBRO-

W1TZ LAUCZIN S :
|
C.ESA : MAIE INTAC : CONFER : SUPPERCAMERA

|
RIUS

REGI : AUL.E . C;ES . ORÁTOR ET POR
|
TUC PLE LEGA : SAVOI. ET AUREI

VELLE
|
EQUES SPECIALIS SAP1EN:

OBI . 7 . IAN

1713.

ó) v levo, dtto:

ILLUSTRISSIMA —
DOMINA

Maria teresia

S . R • I • CO =
MES DE LOBKOWITZ INCONIUN

GATA COMES IN WALDSTEIN
DOMINA SINGULARIS

PRUDENTLE OBUT
DIE A : D :

a) Na jižní stn knžišt, vedle okna:

ILLUSTRISSIMA

DOMINA dole v obdélné kartuši:

Franci . August . s . r • i • Comes de Walds
|

tein ordis : Ioan
HIROS • AC AUREI VELLE EQUES S • (LESA

|
MAIE • INTAC . CONSIL .

CAMER • EQUITUM SUPREM : AUL.E
|
C.ES • MARESCHALLUS : OBUT

ANO 1684.

b) Na severní stn pod korunou ohromný celou stranu pokrý-

vající hermelín s kulatými medaillony vncovými, v nichž nápisy do

kola kolem znak. lenové rodiny Valdštýn a Furstenberk a jich úmrtí

(potem 10). Z 2. polovice 18. století. Mén cenné než pedešlé; podobný

baldachýn namalován pod kížem barokním, ezaným.

2. V lodi:

a) na folii: GINDRZICH Z WALDSTAGNA A NA DOBROWICI SYN
UROZENÉHO PANA WILIMA Z WALDSTAGNA ST1EPANIC PANA NA LOM-

NICI ANO DOMINI 1571.

b) ANNA Z WARTENBERKU NA DOBROWICI DCERA UROZENÉHO
PANA PANA Z WARTENBERKU NA DUBIE NEGWISSIHO PURKRABÍHO
PRAŽSKÉHO 1571.

c) MARKYTA Z LOBKOWIC A NA DOBROWICI DCERA UROZENÉHO
PANA PANA IANA Z LOBKOWIC NA TEGNIE HORSSOVSKEM A TACIIOVIE

NE1WYSSIHO PURKRABÍHO PRAŽSKÉHO ANNO DOMINI 1571.

Ostatní erby — potem 10 — s foliemi prázdnými: všechny peliv,

slohov stylisovány a živé kolorovány.

Soupis památek hist. a umi. Pol okres Ml..Boleslavský 4
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Obr. 39. Dobrovicc. Kostel sv. Bartolomje. Pohled do knžišti a na hlavni oltá.

Oltá hlavní: v zadu na stn obraz nesený andly. Rám
architektonický s úseky ims volutových a segmentových

;
ve stedu kartuš

pkného tvaru s nápisem: ALTARE
S. BARTHOLO

M^I.

Obraz slušný, bez signatury, syté malovaný: Sv. Bartolomj pi-

vázán ke vtvím stromu, ásten nohama open o zem. Ruce modrají mu
stažením; s levé ruky katan (v ústech drže nž) de mu kži. Po stran

na paezu leží modré roucho svtcovo, v zadu k a stan. Shora snáší se
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andílek s palmou v ruce, svétec oddané na hledí do výše. Nad obrazem

tylaloný obraz sv. Trojice v rámu, jenž tvoí (spodnímu) nástavec a je

svrchu ozdoben soškami andílk (zašlý).

V pedu tabern akl: kaplovitá architektura s diagonálními pi-

lastry a ímsami. (M e n s a empirová z pozdjší opravy.) Po stranách

vchody vysoké s pknými nástavci portálovými; nejvýše v oválových

rámech andly držené obrazy sv. Josefa a sv. Terezie. (Obr. 39.)

Postranní oltáe — dva a dva stejné

:

A. Pední dva: sv. Antonína Pad. a sv. Jana Nepom.: nástnná

architektura s pseudokorintskými sloupy a pilastry, vysokým kládím, diago-

náln postaveným. Svrchu nástavec s ímsou barokn prohnutou, v nm
emblemy. Na nárožích kládí sošky andílk. Tabernakl malý, mensy rakvo-

vité s prázdnou kartuší.

Na pravém obraz sv. Antonína, v barv tvrdý, v pohybu affekto-

vaný, nucené komposice; v nástavcích na paprscích Ježíš; na levém obraz

s v. J a n a N e p o m. (?) almužníka, zašlý, stejn tvrdý a nucený v po-

hybech
; v nástavci Madonna v paprscích.

B. Oltá sv. Barbory a sv. Lazara: nástnný rám s pilastry

a ímsou prohnutou, s úzkým nástavcem. Mensa rakvovitá, uprosted skínka

zasklená se sochou, obklopená soškami, na nárožích andlé.

V severní lodi: Obraz sttí sv. Barbory, slušn malo-

vaný; po stranách andílci nesou emblemy: vž, odznaky moci královské

a kalich. Ve skíce soška Madonny na rokokovém podstavci. Kolem na

ímsách, podstavcích a nárožích rozestaveno 14 drobných sošek trnácti
pomocník, ezaných zrun (nco pídavk rokokových i moderních).

V nástavci monogram SBAR.

V jižní lodi obraz umírajícího Lazara, tvrdý; ve skíce
Jezulátko, kolem sošky 14 svtc a svtic, zejména muedlník.

Po stran obrazu andlé v mušlích sedící, v nástavci monogram IHS.

V jižní lodi obraz Madonny nesený andílky, zasklený, v bíle

polychromovaném rámu, svrchu s lambrekinem a baldachýnem. Po stranách

andlé strážní na pistavných podstavcích. Na mense monogram MRA
v kartuši. tyi cínové svícny barokní.

V sev. lodi socha sv. Dismy na kíži, modelovaná drasticky a ne-

vkusn, polychromovaná, na bezcenné mense. Dva svícny barokní s krou-

ženými stvoly, mosazné.

Kazatelna barokní, bohat vypravená. Schodišt pravoúhlé,

s chudou dekorací, eništ okrouhlé, dol súžené kuželovité, ozdobeno

pilastry a reliefem: Kristus s apoštoly na moi — zasazenými kvóty slu-

nenic a festony; na rozích emblemy sv. evangelist: lev a vl. Stna za

eništm zaoblena, po stranách pilastry. V kartuši boží oko, po stranách

portiery shrnuté a držené šrami. Stíška bohat oimsovaná, s lambre-

kinem, nese sochu sv. Jana Ktitele a kartuš s emblemy ostatních evange-

list: orlem a lovkem.
4 *
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Ktitelnice devná, empirová, vásovitá, s nohami, ovšená guir-

landami vavínovými; svršek kopulovitý s výjevem ktu Pán. Vysoká
1*44 m (i s víkem) Z 1. 1786.

Dva svícny ped hlavním oltáem, mosazné, trojnohé, s velkými

lánky baatými, na stvolu hladké, z pol. 18. stol. Na hlavním oltái šest

podobných mosazných, na noze trojboké, na kulich, beze znaky.

Pontifikální keslo skrovné, rokokové.

Lavice patronátni o tech polích, intarsovaná, prostá.

Presbytá od lodi dlí zábradlí balustrové, dubové.

Obr. 40. Dobrovice. Kostci sv. Bartolomíje. ezby na postranicích lavic.

Dv kropenky barokní z erveného mramoru.

Zpovdnice v sev. lodi, slušn intarsovaná, s pilastrovou vý-

zdobou a vásami, barokní, z první pol. 18. stol.

Zpovdnice v jižní lodi, barokní, s ezbou akanthovou, jinak

chudá.

Lavice (28) ve stední lodi; postranice vyezávány; motivy: akanth,

slunenice, pásky — celkem tyi varianty. Barokní z první pol. 18. stol.

(Obr. 40.)

Varhany v balustrád kruchty: pední skí trojdílná, bohat
ezbami zdobená a oímsovaná; svrchu dva hudoucí andlé. — Na krucht
velká skí, rovnž trojdílná — stední ást vyšší — se vkusnými ná-

stavci a postranními ezbami. Z pol. 18. stol.

Odložené svícny cínové: 1. vysoký 050 w; po stranách drobné

rozviliny, v nich: CD 1733 MD; 2. vysoký 027 w, strany prohloubené.
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Obr. 40#. Dobro vice. Kostel sv. Bartolomje. Postrannice lavic. Druhé dví varianty.

f % . t~ T ?. f

Obr. 41 a. Dobrovice. Kostel av. Bartolomíje. Krulby a oken knliit a lodi.
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v nich kartuše. Kolem kartuší rozviliny. V jedné kartuši hlavinka andíll a

NCR
1679.

V sakristii dv kredenni skín barokn vyvinuté, bez ezby,

ásten intarsované, s pknými zámky. — Na dveích sakristie barokn

tepané zámky. — Nkolik barokních svícn.
Kalichy: 1. Noha a nodus nové, kuppa s pláštíkem prolamovaným

z akanth, se vsazenými medaillony sv.

biskupa a Boha Otce; po. 18. stol.

2. Kalich rokokový stíbrný, zla-

cený, s tepanou nohou (v kartušich

rže), s nodem vásovitým a pláštíkem

na kupp tepaným (v kartušich réva a

klasy). Na noze nápis:

COMPARAV1T P 7EGIDIUS SIMON
CANONICUS REGULARIS

in stift Wittingau
1766.

3. Noha a nodus nové, na táhlé

kupp pláštík renaissanní, s vysoko

tepanými hlavikami andílk, páskovou

ozdobou a festony. Kolem anthenion

z liliovitého ornamentu. Konec 17 stol.

Monstrance pozlacená, 063 m
vysoká. Noha otoena jest vtévkou

s výpustky spiráln se zatáejícími a

pokryta klasy, též vinnou révou. Nodus

stlaený válec. Kolem lunully v ová-

lovém vnci tepané klasy a vtviky
vinné révy, jež dole jsou svázány spon-

kou. Ve zlatozái stíbrná vtev, v ní

na zlatých paprscích andilí hlaviky,

nepravé drahokamy, po stranách dva

andlé. Nejvýše Bh Otec, nejníže ho-

lubice. Z let 1730tých. (Obr. 41.)

P a c i f i k á I pozlacený, vys. 0 30 m.

Noha oválová, ovinuta laurovým provazcem a pokryta listovím. Stonek

uzlovitý s mušlovou dekorací. Na kíži Kristus Pán, tlo Pán umle
modellované, v rozích kíže rosety. Na opané stran v kartuši barokní

za sklem v kíži ostatky; v rozích kíže také rosety. Z let 1730tých.

V severní lodi do zdi zasazen jest pískovcový náhrobek s opisem:

1599 Z° Máge . a 1* : 1600 26° ma
|

Ma: Mar : Seílry dw Dau-

brawsky z Turttlíítayna žiwo =
|

ty dokonawíTe tuto odpocžiwagi |

cžekagice wefeleho wzkržiíTeni w spafvteli fwem Amen.
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Nahoe po stranách krucifixu kleí dv dívky s kížky na hlavách;

kolem kíže na folii:

Qui passus es pro nobis lESV CHRlSTE miferere nostri I. H. S.

Pod kleícími podpisy:

Alena — Mar : Mar .

Dole plastický erb, po jehož stranách:

Jan Dentu

Martin Erb linowe

Wyt z Turt

tlfftay

na

Na jižní stn presbytáe devné, trojdílné epitafium: svrchu

rovná ímsa profilovaná, ve vlysu ornamenty ern a erven malované.

Ti plochy epitafia orámovány jsou každá dvojím rámem perlovcovým se

širokou lištou, pomalovanou jako hoejší vlys a posázenou bossážemi

oválnými a kosotverenými. (Obr. 42.)

1. První obraz: Ježíš s kížem v levici v jakémsi sálu, dláždném

rznobarevnými plotnami, po stranách s rozhrnutými zelenými portierami.

U jeho nohou kleí ti dítky, v šedých šatech a s límci; po stranách:

v právo dv paní v erných šatech a bílých kápích s límci, na levo ti

mužové v erném obleku, s okružím, s kordy, kleí na polštáích
:
Jindich

Valdštejn v trojím vku.

Pod ženami nápis:

Illustrisimi Fundatoris prima coniunx fUit Anna ex Illustri
|

familia

Wartenbergensi Altera Margareta ex Illustri
|

familia Lobkowiciana: •<—

>

pod muži

:

Illustrifsimus Domins Dnus Henricus Liber Báro de
|

Waldftein DM . .

in Dobrauicz et pieczic Hoc Templm .Edificari
|

curavit 1569 incceptum

flnitum 1571.

Na právo:

2. Na shromáždní apoštol seslány s hry plamenné jazyky. Apo-

štolov sedí v sále se tymi okny, devným stropem a zvýšenou podlahou

v pozadí. Shora holubice v zái a jazyky splývají dol. Na všech pozorovati

pekvapení, dosti živ líené. Všichni ve volných šatech splývavých až

kiklavých barev; podpis:

Wylegi ducha fweho — na wíTelike tlo, a prorokowatj budau

Sy — nowe wafiy y dcery waíTe. (Pawla) III kapitole.

Na levo:

3. Rodokmen pán z Valdštejna: Dole v krajin s vrchy modrými,

na travnaté louce (v rohu kvítí a ovoce) leží muž v šedém, žlut podšitém

rouše, s ernou epicí na hlav, hlavu podpíraje rukou. U sebe má kartuš

obdélnou s nápisem:
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Dobrovicr.
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ÍOANNES WALDSSTEIN VIXIT . . . ANNVM *

ottocaro quinto Rege Bohémo,

po stran v oválovém medaillonu erb.

Na právo název celého obrazu v obdélné kartuši:

GENEALOGIA BARONVM A WALD
|
STEIN, AB ANNO

DOMINI íZóZ (STÍ
|
KPE NONDVM INVEST1GATA) QVANTA

DILI
|
GENTIA EX VETERIBVS MONVMENTIS IN

|
QV1R1 ATQVE

ERVI POTERAT * DVCIT AVTEM
1
UJEC FAM1L1A NOMEN ET

ORIGINEM A VET VSTA
|

ARCE WALDSTE1N, CVIVS RVDERA
ADHVC H0D1E PROPE

|

TVRNOVIAM GONSPICIVNTVR.

Na levo v téže výši v kartuši:

ELABORATA SVNT U&C GV
|
RA ATQVE SEDVLÍTÁTE

Caroli
I
a Waldstein ad perpetvíe rei memoriam vt

SINT MNHMOZT:
j

NON AMORIS ERGA POSTER1TA
|
TEM.

Anno virginei partvs 1082 .

NVNG AVTEM RENOVATA
|

CVRA ET IMPENSIS GENE-

ROSI
1
ET MAGNIFICI BARONIS DOMINI

|

HENIGII A WALDS-

STEIN IN DOBRO
|
VICIO KVNSTBERG ET CHOTIESSICZ 1608.

Z ležícího muže vyrstá strom o haluzích, na nichž

v oválových medailonech podoby len rodu v dobových

(16. století) krojích, celkem 92 hlaviek s poprsím. Poslední

v ad, HENRICH. není zachován. Pode všemi v podélných

tabulkách podpisy: jména, tituly, nkde i letopoet úmrtní.

Zvony. Jako všude v podchlumí stávala i v Dobrovici

devná zvonice a to na míst, kde nyní stojí socha Panny

Marie, ped kostelem; když byla vystavna nynjší vž po-

stranná, byly tam 1. 1765 zvony peneseny.

1. Nejstarší z nich Maria má 1*15 m prmru a 0 92 m
výšky. Kolem hoejšího kraje vlys O 1 10 m široký, jehož

stedem jest satyr rozkroený, se dvma ohony, které se

ukouují spirálné akanthem a stylisovanými kvtinami
;

po

stranách závitky akanthové. lánek tento se opakuje.

a) Na stran východní v rámcích nápisy:

Qínnbqid) jnjalbfflEijna ana

bobroiuiqi; hunqbcrce a

d)arwaiqi)ríj ji;n urojene

[jo pana pana rotjlema pna

IMpcijna, picpantcijtíj a

na lomniqtj.

B&arhjjía jlobhonq na bo

brorotqi; lumtjbErrE ad)

arroatip;ri; bcera iu*oje

iieíjo pana pana jana jlob

hoioiq naíEt;nÍE l)orJJorofh

Em a farijorotE nEinnqp
íjo purkrabí prajfftEljo.

Erb. Medaillonek. Erb.

2 medaillonky.
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5alm 97.

HEhjrotjÍE pana bofja naJfEÍjo a hlaniEg

íe fc pobito^ nok gEÍjo. nebo froahj pcll.

Proutek akanthový.

Kolem dolení obruby po celé její délce gotický nápis (Pavel I. 13.)

viz faksimile. (Obr. 43.)

Na strané západní pod známým už vlysem v rámci rostlinném, v jehož

rozích a uprosted horní i dolní strany masky jsou vyznaeny, te se nápis:

O O O

(Eento $roon (lit pEjt nahlabtm urojEmjdj panm panm
mtlinta moka a fjemjka jroalbflíEijna braiqi rolajlnid)

a nEbilnijdj fijnuro juftalidj pobobrp a flaront pantieíi

boicenem. urogenem panu panu ginbrgidjorot groalbptij

na a utogene pani pani maríujti; globhoroicg na bobroroiqi

kunfibercE a djanbafipjrij abi; groukem tohoto groonu libi

fjroalam pana bofja i; hHilTeni gatboroani) floroa gEÍjo fa

rojbujEit bal fe nagiti; bo djramu paniE. ktlja 1 . 58 .

7

.

ga fpcamqc ctjrkEronifjo hnisjE onbrgEge piftcghijíjo. soli

DEO GLORIA

o o o

Sedm figurek, hudebníci.

Dvé karyatidy proti sob nesou tabulku s nápisem

:

Vdielan od waclawa zw
ONARZE MIESSTIENYNA MIESTA
MLADÉHO BOLESLAWA NAD GYZERA

Gothický citát biblický (ut supra).

2. Zvon nejvtší, uprosted ostatních zavšený, Bartolomj, má
prmru 145 m, výšky 108 m. Kolem hoejšího okraje nápis, ídce a ze-

teln rozložený:

SIT NOMEN DOMINI BENEDICTVM EX HOC NVNC ET VSQVE IN

SECVLVM.
Akanthový pásek.

V plášti na stran východní vyraženy jsou ti znaky s tmito nad

nimi písmeny:

1. H. Z W. 2. K. W. R. N. Z. H. 3. G. Z. W.*)

•) Znamenají: 1. Heník z Waldštejna, 2. Kristina Waldštejnská rozená Nybšická

z Holtendorfu, 3. Jindich z Waldštejna.
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Na stran západní do rámu zasazen nápis:

LETHA PANIE MDCXVI DNE III. MÁGE MIESYCE
SLYT GEST TENTO ZWON NÁKLADEM G° M 1

WYSOCE VROZENÉHO PANA PANA HENYKA
Z WALDSSTEYNA NA DOBROWICZY &c G° M1

ARCYKNIZETE MAXIMILIANA NEYSTARSSYHO
RAKAVSKEHO RADDY A KOMORNÍKA &c

K PROBVZENY YAK KCHWALAM BOŽÍM TAK
KMODL1TBAM SKRAVSSENÝM O OCHRANV BOZI

ZA G° M 1 TEZ G M 1 VROZENAV PANI PANI

KRYSTYNV WALDSSTEYNSKAV ROZENAV
NYBSSYCZKAV Z HOLTENDORFV &c MANZELKV
G° M 1 PANIE A GINDRZICHA ZWALDSSTEYNA
SYNA GICH MILOSTI

3. Tetí a nejmenší zvon »Ježíš« vysoký 0 96 w, v prmru 0’80 m.

Pvodn slit byl od Václava
,
zvonae v Ml. Boleslavi asi souasn s ho-

ejším Marií, jak neklamn dokazuje legenda, která na nm bývala: »Aby

zvukem zvonu tohoto* (ut supra) a »chvalte pana, chvalte ho na cimba-

lích . . . L. 1664 byl pelit v Ml. Boleslavi od zvonae J. Pricqueye
,

v nynjší své podob pochází též od Pricqueye (Mikuláše, syna) z 1. 1718,

jak hlásá chronogram, což shoduje se i s jménem patrona J. Josefa

z Valdštejna.

Mezi dvma vínky kvtinovými, z nichž dolejší jest širší, umístn

nápis

:

Wm- OD HROMOBITÍ a bavrzki wiswobod nas pane gezyssy
KRISTE

Pod tím na plášti:

1. Na stran východní: dva erby v rámcích spojené korunou, vlastn

stuhami pod korunou, po jejichž stranách umístn nápis:

G: EXCELL: WY
PAN PAN JAN
RZISSE HRA
SSTEYNA

ELEONORA
A ROZENA

z WaLDts
S: bartoLoMIege

Koruna

Erb Erb

SOCZE VROZENY
IOSEF S: RZÍM
BIE ZWALD

zasnaVbena

HRABlENKA

STElGNA PRO

TAK ROZKAZALA

Chronogram, jenž dává letopoet 1718.

2. Na stran jižní obraz Madonny a pod ní pricqueyovská znaka
zvonaská.
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3. Na stran západní ukižovaný Kristus na kvtinovém podstavci;

pod ním v kartuši nápis:

ZA SPRAWY HEGTMANSKE
V . P . IANA IG. RADONICZKEHO

A P . GIRZIHO SWOBOD1
DVCHODNIHO DOBRAWSKEHO

4. Na stran severní obraz svtice s ratolestí a meem.

PZMiyS / PATKA

Obr. 44. Dobrovice. Pdorys sámku. (1. patro).

V lucern zvonky: 4. Pozvánek a 5. Umíráek.
6. Zvonek v sanktusníku zcela prázdný.

Ped kostelem pískovcová SOCHA PANNY MARIE na pod-

stavci s prohnutými boky, soklem a ímsou. Na podstavci relief Zvsto-

vání Panny Marie. Z l. 1762.

Ve zdi hbitovní: NÁHROBEK pískovcový, z poátku 19. stol.;

dole relief andílka truchlícího nad sarkofágem s rakví, nad nímž sklání se

smutení vrba. Nápis (nahoe) neitelný. — Druhý NÁHROBEK
W. Mrkoše, jenž zemel 1. 1819; ve výklenku relief: nad mrtvolou úpln
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zahalenou v mkký, splývající rubáš, pláe starší žena, s plenou na hlav,

vedle ní v levo mladší žena, v právo ti dílky modlící se.

FARA v pízemí klenutá valené a kížov; ostatek moderní; vy-

stavná 1. 1709.

ZÁMEK vystavl Jindich z Valdštejna na míst bývalé tvrze

léta 1578.

Byl postaven do tverhranu s vžmi v každém rohu. Kolem byl obehnán pí-

kopem, z nhož se zachovaly upomínky na stran západní a jižní, kde nyní jest zá-

mecký park. Všechny výzdoby zámku provedeny ve slohu renaissanním. Ve dvoe
byly arkady malované, z kterýchž maleb do nedávná nkteré se zachovaly. Pod nej-

vtší vží na konci severním byla kaple, kterou ješt staí lidé pamatují; když byla

zrušena, oltání obraz byl penesen na Týnce.

Ze síní zámeckých vynikaly rozsahem i umleckou výpravou tyi rohové:

1. Sí tanení: devný strop ozdoben byl uprosted valdštejnským erbem

po stranách tymi jinými erby, pak výjevy mythologickými, na okrajích arabeskami

stny byly krášleny krajinnými malbami.

2. Soud Libušin obsahoval fresky historické (výjevy z doby Libušiny), všechny

osoby byly v životní velikosti.

3. Sí královská s obrazy eských knížat a král, o nichž zmínku iní

Dobrovský.

4. Sí kamenná, nazvaná dle dlažby — obrazy její ze starého vku a sym-

bolické.

Když 1. 1831 zámek zmnn v cukrovar, plafondy se strop peneseny do Blé,

kdež se nkteré dosud chovají (na sýpce). (Viz as. spol. pát stár. es. ro. VIII. 2.)

Ze zámku zbylo celé jen kídlo jižní, ze západního a jižního jen

ásti, severní celé sbouráno. (Obr. 44.)

Okna ásten zmodernisována (zejména v pízemí), v pate s p-
vodními renaissanními ímsami profilovanými nahoe i dole.

Portál s pískovcovou hrubou bossáží.

První vž, zachovaná na západ, má stny dleny ímsou, barokn
profilovanou a krytou prejzy; v 1. a 2. pate pvodní okna, v 3. pate

okrouhlé okno barokní, ve 4. ciferníky hodin. Stecha; cibule plechem

krytá s lucernou a bání. Hodiny s cymbály. Jeden cymbál má prmr
0835 m, výšky 0 60 tn. Ucha hladká. Kolem koruny:

CHRISTOPF 8 SCHERB 8 ZV 8 PRAG 8 INN % DER % ALDEN S

STÁD S GVS 8 MÍCH S18680SZS
Pod tím pásek perlovcový a ada akanth (v mezerách rosety)

svislých, pod tím ada destiek s reliefy, výjevy to ze života o marno-

tratném synu (opakují se tikráte). Na plášti plastický znak Valdštýn, po

stranách: H E
WALDS

NA DOBRO
LETHA

N I K 8 Z

STEYNA 8 A
WICZY
PANIE

Na vnci reliefy poprsí pána a paní s podpisy:

HANRICVS VALEŠI REX FRANCIA a ELISABET . ANG

.
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Na druhé stran reliefy evangelist (Lukáš a Matouš), dole pásek

rozvilin renaissanních.

Druhý cymbál z XVIII. stol., hladký.

Druhá vž na východ, uhoená do polovice.

Na pd kus starého stropu z prvního poschodí; kasetty dlené

lištami profilovanými, malby soumrné kol roset ve stedu, v cviklech

rozviliny,*ptáci, zvíata, zvonky.

Obr. 45. Dobrovice. Radnice. Prelí do námali.

V budov klenby kížové bez žeber a valené, nkteré valené s re-

naissanními lunetami.

Nádvoí tverené, kolem v pízemí chodba, otevená oblouky

hrotité sklenutými na pilíe tyhranné, s bossáží pískovcovou. V pate
lenny stny pilastry toskánskými, na podélné poprsnice postavenými

;

zde byly oblouky loggie otevené a sklenuté na úzké pilastry k pilím.

Proti zámku budovy dvora hospodáského kryté sedlem taškovým,

sted nižší s branou polokruhovou uprosted, postranní ásti vyšší o zvý-
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šeném pízemku a patru
;
okna s pískovcovou bossážf renaissanní, nkterá

již zmodernisována. Na stnách prosvitá rustika z obdélník.

Z kídel ven vystupujících zachováno v slohové úprav východní.

Má stechu povydanou na devných trámech, štít v prelí dvma ím-
sami dlený, vlnit ohraniený, na vrchu pyramidka. Vedle užší stavení

se slušným barokním štítkem. Za staveními dvr s úpravou 19. stol.

RADNICE z druhé polovice 16. století, brzy potom kdy Dobrovice

stala se mstem. Budova obdélná, obrácená prelím na východ do námstí,

s vží uprosted jižní strany. (Obr. 45. a 46.)

Vž tyboká, strana 5'50 m
,

piléhá jednou stranou k budov;
oba volné rohy jsou podepeny op-
ráky diagonáln postavenými, se sok-

lem jehož profil zachován ve špižírn.

Stna rozdlena jest ímsou, krytou

taškami (s barokním profilem), nároží

ozdobena maltovou bossážf. Okna
tystranná, s chambranami v pí-

zemí i v obou poschodích, nad kor-

donovou ímsou, menší a bez opa-

žení. Okapní ímsa renaissanního

profilu, hluboce vyžlabená, nad ní

podsebití devné, otevené nad

každou stranou dvma oblouky se-

gmentovými. Obíhá kolem užšího

polopatra se širokými tyhrannými
okny.

Stecha tašková: lomený, ko-

molý jehlan s lucernou a cibulovou

stíškou.

Uvnit až do druhého poschodí vede schodišt, úzké, v pravých

úhlech lomené, s novými, pískovcovými schody a pvodními klenbami

kížovými bez žeber. Okna sem obrácená jsou vyšpaletována, nkterá za-

zdna a modern upravena. Výše vedou devné schody na galerii a odtud

k lucern. Zdivo má uvnit ústupky, kolem oken velké oblouky (snad

dívjší okna) pro menší zatížení. Zvonek v lucern nepístupný, novjší,

bez srdce.

Budova radniní jest jednopatrová, krytá sedlem šindelovým, s vi-

kýi okrouhlými. Na stran jižní pistavny do kout u vže novodobé

pístavby. Vedle pístavku až k protjšímu domu klene se Segmentem

brána s bossážf, již barokní.

Prelí dlouhé 1240 w, jednopatrové, opené po stranách velice

hmotnými opráky diagonálními. Pízemí oteveno do prelí dvma, na

strany po jednom oblouku, jež sklenuty jsou na pilí; klenba skládá se
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ze dvou kížových polí bez žeber. Postranní oblouky ponkud nižší, openy
na zdi vnjší na plochý pilí. Okno v pízemí modern upraveno, vchod

pvodní: portál obdélníkový, s kamenným rámem, vyloženým akanthy,

nad ním konsolami volutovými a akanthovým listovím pokrytými nesená

ímsa, perlovcem opatená. Nad ní nástavec, kartušovité vykrojený, jehož

bordury jsou rýhovány a zatoeny ve voluty, z jichž stedu vychází ovocný

feston a cíp šálu. Ve stedu kartuš renaissanni se znakem msta Dobro-

vice, nahoe ženská maska. (Obr. 47.)

V prvním pate prelí
tyi okna zmodernisovaná.

Nad okapní ímsou, prejzy kry-

tou, attika, po stranách vlnit

ohraniená, se tymi okny

sdruženými; nad attikou nová

ímsa, nad ní ti štíty, stední

menší, postranní vtší, již ba-

rokn upravené. Mají ímsky,

po stranách úseky rovných íms,

šikmo postavených, ve stedu

zdné pyramidky. Za stedním

štítem (snad až v dob barokní)

pistavn vyšší štít rovný, s plo-

chými pilastry, s podobnými

šikmými ímsami a pyramidkou.

Ostatní stny hladké, ímsa oka-

pní moderní.

Uvnit dole i v pate

klenby kížové s ostrými hra-

nami; nkteré místnosti dole

mají barokní valenou klenbu

s lunetami
;

v prvém pate n-
kde zvýšený strop rákosový.

Portálky v pate s prostou profilovanou ímsou v nadpraží.

Obrazy v radnici: Panna Maria z polovice 18 stol., svátá Rodina

z konce 18. stol., dva oválové medaillony z poátku 18. stol. s portraity

pana Jos. Valdštejna s chotí, pak dva velké portraity pana Furstenberka

a choti z pol. 18. stol.

Peetidla:
1. Stíbrné, 0 042 m v prmru. Kolem okraje nápis

:

SIGILLVM . MAIVS . OPPIDI . DOBROVIZENSIS + ANNO : 1604 : +
Uprosted mstský znak. Nahoe letopoet 1604 a monogram.

Držadlo mosazné, moderní.

2. Bronzové, neporušené na moderním držadle. Prmr 0 053 m.

Nápis

:
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PECET : D03RAWITZ : RZEMESL* KOWARZ : KOLARZ : ZAMECZ :

BECZWAPZ ; RVCZNI : CZANKARZ LÉTA *

Uprosted v erbu s kartušovým krajem šest emblem, po stranách 165Z.

3. Bronzové, okrouhlé, v prmru 0037 m. Koíem okraje opis:

PEC : CEC : HPOC * RZE . DKA . MEST . DOBROWICE . 1531 T
Emblem tkalcovský, jejž drží dva zbrojnoši.

4. Kamenné, bidlicové, prmru 0*045 m. Opis:

PECET MSTA DOVBRAVICE . PODKRAI . M. BOLESLAVSKÁ.

Z první polovice 19. století.

5. Ováiné, mosazné, sekernické. Prmr 0 025 m. Emblém mlynáský,

letopoet 17— 37. Opis:

PECZ : RZEMES : MLINARZ : W MIEST : DOBRAWICZI.

6. Mosazné, oválné, prmr 0 027 m. Uprosted sv. Václav se štítem

M K
a korouhví; po stranách písmena

j s Opis: P : MIESTA DOBRAWIC.

Konec XVII. stol.

ZVONEK POŽÁRNÍ na strážnici, venku zavšený pod stíškou.

Bez uch ; u koruny pás laurový, pod tím

:

LAVDETVR IESVS CHRISTVS A 1735.

Na plášti v kartuších monogramy MRA a IHS, reliefy sv. Jana Ne-

pomuckého a andla strážného.

DUM ís. 62 (pošta) má vrata bossážovaná renaissanné, se štítem

volutovým, jenž ukonen jest štítem trojúhelníkovým.

PANSKÁ NEMOCNICE S mansardou šindelovou.

SLOUP na námstí. Na tyech stupních dvojnásobný stylobat

s ímsou, na nm kulatý sloup s attickou patkou a hlavicí, akanthy zdobenou,

s perlovcem pod abakem. Pak socha sv. Jana Nep. zlacená, traditionelní.

Na vyšším stylobatu te se: A: 1695, ješt výše rok opravy totiž 1859.

NEJSV. TROJICE U cesty k nádraží. Na tyhranném stylobatu

toskánský sloup se sousoším: mezi sochami Boha Otce a Syna stojí kíž,

na nm holubice s rozpjatými kídly. Na stylobatu vyryt letopoet: A 1694

a letopoet opravy 1776. Ostatní nápisy nezetelný.

Naproti stojí SOCHA ANDLA STRÁŽNÉHO, pékn mode-

lovaná, pískovcová. Na hranolovém podstavci z pedu:

Angelis suis

Deus MaNdauit

Je te Vt custodi

ant te in OMNIbus

psalm Lxxxx
AVll/lO

1719



65

Na druhé stran letopoet opravy 1862.

SOCHA SV. VÁCLAVA U silnice k Ml. Boleslavi, asi 250 vi

vysoká, z pískovce: na vysokém podstavci socha sv. Václava s kopín:

v pravici, levicí opírá se o starý eský štít. Postavena byla 1. 1757 ná-

kladem Jana Ržiky, obnovena 1. 1843, 1865 a 1896.

Dolní Slivno ™ Slivno Dolní.

Dolní Stakory viz Stakory Dolní.

Obr. 48. Dražíce. Pohled na xficcniny hradu od eky.

Dražíce.

Jar. Schaller 101. — L. Š„ Nové Benátky 1865. — Aug. Sedláek X 236 —
Kudrná, Adresá 81. — echy XII. 461

Na skalnatém ostrohu nad Jizerou, severn od N. Benátek, HRADNÍ
ZÍCENINY a spustlý KOSTELÍK SV. MARTINA BISKUPA.
Zíceniny, z nkolika kus se skládající, obklíeny jsou dosud hlubokým
píkopem hradním. Kostel, nkdy sv. Lidmile zasvcený, stojí opodál na

severozápad pi panském dvoe. (Obr. 48.)

ZÁMEK Dražíce založil kolem r. 1264 ehník z Dražíc, dostavl

jej syn jeho biskup Jan do I. 1318. Ve válkách husitských, protože pán jeho

Soupis památek hist. a umi. Pol. okres Ml. -Boleslavský. 5
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Aleš z Dubé pešel k Husitm, byl zámek tento od okolní šlechty kato-

lické zpustošen — podle Schallera teprve od Jiíka z Podbrad. Z doby

jeho obnovy pocházejí ony svrchní pístavby cihlové; když pak 1. 1526

Bedich purkrabí z Donína vystavl zámek Nové Benátky a tam sídlo své

peložil, pustly Dražice: 1. 1599 pipomínají sc jako hrad pustý. Zdivá jeho

užilo se asem na stavbu nynjšího špejcharu.

Obr. 49. Dralice. áit hradních iHcenin.

Zámek Dražice byl o dvou kídlech, jež svírala pravý úhel*

Pochází dle svých stavebních vlastností zezaátku 14. st.
;
opravy z konce

15. a z 16. století, jsou cihlové, jen detaily pískovcové. elní strana byla

obrácena k Jizee ;
z ní zachovalo se nejvíce zdivá, trosky, z nichž dominuje

onen kout na jihu svou výškou a zbytky gotických detail. Jest to ást
levého ostní hrotitého portálu, profilovaného temi pruty hruškovitými,

mezi nimiž dva menší, vše na soklových, polygonových patkách. Vedle
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okno hrotité s kružbou nos, pak výklenek s volnou kružbou nos
(»sanktuarium«); ást kížové klenby s konsolou v kout, z níž

vycházejí torsa žeber hruškovitých, ozdobených arkaturou výklenkv a na

spodu maskou. Dále okno siln vyšpaletované, s ústupky pravoúhlými,

profilované pruty na hrané postavenými. Výše okno novjší, polokruhov

peklenuté, bez kružby. (Obr. 49.)

Na druhé stran: V pízemí zbytky klenby valené ze 16. stol.,

v pate okno hrotité s kružbou, ržice z nos. Vnitní stny pannelovány

Obr. 50. Drailcc. Koctel sv. Martina na bývalém hradí.

nosy. Vedle podobné okno. Výše okno tyhranné, s pannelem nos. Zbytky

krb, okénka tyhranná a renaissanní ostnl.

Studna, do skály tesaná, roubena jest pískovcovými kvádry
;
má

hloubky asi 4 m.

Ve zíceninách dražického hradu bylo nalezeno pt d 1 a ž i e k,

jichž velikost 0 22 X 019 m, chová u sebe okr. tajemník pan Bayer. Na
dvou znak Jana IV. z Dražic, biskupa, na jednom znak Smila z Kremže.

(Viz as. spol. pát. stár. X. 80.)

KOSTEL SV. MARTINA, spustlý.

Vystavn byl I. 1340 a zasvcen sv. Lidmile od biskupa Jana z Dražic,

jenž 1. 1360 podal k nmu knze Otu (Libri conf. I., 131). I v dob hu-

sitské byli k nmu podáváni knži katolití. V 16. a 18. stol. spravován

5*
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a pestavován. L. 1827 z rozkazu gubernialního byl dán do dražby za od-

hadni cenu 86 zl. 12 kr.
;
velký a malý olá, kazatelna a 8 lavic odhadnuty

16 zl. 4 kr. vid. m.

Kostel nynjší jest gotický, orientovaný, bez vže, ze 16. stol. Zá-

padní prelí zbarokisováno. Ped nim vystavna barokní pedsí, zdná,

valené sklenutá, se segmentovým vchodem, nad nímž nástavec s ímsou
po stranách volutovou; na nárožích pilastry ploché s ímsovou hlavicí.

Prelí proraženo oválným oknem a dleno tymi pilastry; nad

ímsou štít lisenovaný, ve stedu nika s pískovcovou sochou sv. Martina

biskupa. Na nárožních pilíích vásy. Poátek 18. stol.

Presbytá zakonen temi stranami šestiúhelníka (strana 160 m)

a open tymi opráky o jednom ústupku s pískovcovou ímsou a o ko-

sin. Kolem nho a celé stavby obíhá sokl 1 m vysoký, vlnovkou profilovaný,

z pískovce vysázený. Okna v knžišti zazdna, jedno na jihu barokní. Na
východ pístavek barokní s prejzovou stechou. Na severu sakristie

obdélná, s oknem na východ. (Obr. 50.)

Stny hladce omítnuty, ímsa barokní, stecha valbová.

V lodi dv okna barokní a dvaportálky: 1. na stran jižní, hro-

titý, s pískovcovou ovrubou, 130 ttt široký a 210 m vysoký; 2. na stran

severní, 136 m široký, 3 m vysoký, s plochým profilem renaissanním

v pískovcovém ostní.

Uvnit. Knžišt v 16. nebo za 17. stol. sklenuto závrem a klenbou

kížovou bez žeber; žebra pvodní a konsoly usekány, zstaly jen jich

kameny ve zdi.

Na stran severní portálek do sakristie hrotitý, 078 m široký

a 2 m vysoký, na pískovcové hran otupený.

Vedle k východu otvor hrotitý 0 47 m vysoký, 010 m široký, na

pískovcové hran otupený, vyšpaletován v síle zdivá, na ostní profilován

pravoúhlými ústupky.

Sakristie sklenuta valené, okno barokní, na západ barokní otvor

na kazatelnu; u okénka do presbytáe výklenek polokruhov sklenutý.

Oblouk triumfální polokruhový; v nábhu profilovaná ímsa
s ímsovitou konsolou o tech láncích; oblouk hladký.

Lo se dvma okny byla pokryta barokovým stropem na rákose,

nyní beze stropu.

Kruchta na stran západní, ze zaátku 18. stol., na tech polo-

kruhových obloucích, s plochou dekorací štukovou. Balustráda cihlová, plná.

Stny hladké; v presbytái stopy malby; dole lambris z ervené
látky, pak pruh neznatelný, plocha mezi okny zelen polychromována

;

v lodi ješt mén znatelné zbytky. Století 16.

V lodi výklenky pravoúhlé, barokní, na oleje.
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Horky nad Jizerou.
Sedláek X., 369. — Schaller 97. — Sommer 74. — Patn. arch. XIII., 181. —
Adresá 76. — Knihy na fae: 1. Kirchenrechnungen angefangen von 1724; 2. Com-

putus ecclesiae Brodecensis ab a. 1735; 3. Liber memorabilium.

FARNÍ KOSTEL SV. MIKULÁŠE stával pvodn v Broddch,

odkud i s farou penesen byl do Horek, proto po staletí jmenovala se

fara Brodce v Horkách (podle pamtní knihy již 1. 1440 a ješt poátkem
19. stol.).

L. 1357 pipomíná se kostel tento farním: plebán tehdejší Michael

vymnil si faru tuto s faráem v Liblicích. (Lib. conf. I., 18.) — L. 1655

obnovena fara katolická a matriky založeny; od 1. 1677 spravovali ji

Minorit z Ml. Boleslav; 1. 1738 zízena fara.

Souasn vystavn byl nynjší kostel v letech 1723—1725 na míst
starého shoeného, jenž stál o málo východnji.

Vydání na tento kostel inila : mladobol. staviteli Mik. Rossi za stavbu

1800 zl. a za kostnici 150 zl., benáteckému tesai Ant. Stultzovi za stechu

300 zl., do Kosmonos za cihly 200 zl., boleslavskému klempíi za plech na

dv vže 192 zl., tesai z Lysé za krytbu taškami 98 zl., malíi pražskému

Janu Cajet. Monšovi za ti obrazy na oltáe 850 zl., pražskému sochai

Matyášovi Braunovi za zhotovení tí oltá 1 cent másla, 2 sudy piva

a 1105 zl., témuž za 2 andly a menší ffusty 52 zl., témuž za novou ka-

zatelnu 240 zl. Suma vydání na nový kostel 10.357 zl. 35 kr.

Za nové varhany pražskému varhanái Jiímu Dvorskému 300 zl.

L. 1729 opatena do nového kostela zpovdnice za 17 zl. rejn.;

1. 1744 darem hrabécím kížová cesta, 1. 1756 obraz sv. Sarkandra, 1. 1784

nové ciborium (hr. Clam Gallas); 1. 1807 do kaple zavšen nový obraz

Panny Marie (400 zl.).

L. 1835 provedena dkladná oprava kostela, která svena pražskému

»Ziegeldeckerovi« Schulzovi — malí Bubák z Ml. Boleslav »oštafíroval«

oltáe (i sochy na oltáích), nkde zlatil — za odmnu 200 zl.; za vy-

cídní obraz dostal odmny 50 zl. Veškeren náklad na opravu: 2278 zl.

27 kr.

Kostel jest barokní, jednolodní, orientovaný, s vží ve stedu zá-

padního prelí, krytý taškovou valbou s pískovcovou balustrádou
;
zdvihá

se na kopci a stoupá se k nmu stromoadím po schodišti o 169 stupních.

Nahoe na konci na pilíích stojí sochy Panny Marie a sv. Jana Nep.

(z 1. 1730). (Obr. 51.)

Jižní prelí rozvrženo jest tymi pilastry na profilovaných pod-

stavcích, s hlavicemi pseudojonskými, nesoucími kládí složité, oblomené.

Ve stedních dvou pilastrech portál, lemovaný pískovcovým rámem, nad

ním na nástavcích ímsa, ve stedu segmentem prohnutá. Nad portálem

okno se štukovým lemováním dole ve voluty zatoeným, s prohnutou

a vyloženou ímsou. V postranních polích výklenky s mušlovou konchou
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a soškami pískovcovými sv. Vavince a sv. Šebestiána (z 1. ca 1730). —
Nad hlavní ímsou vystupuje vž (7*45 m X 7 w), tyboká, s nárožními

pilastry, profilovanou ímsou a stechou cibulovitou s lucernou. Po stranách

obstávky proláklé, na rozích pyramidky pískovcové. Uprosted stny nika

se sochou sv. Prokopa. Okna široká, plkruhem peklenutá. (Obr. 52.)

Obr. 52 Horky nad Jiserou. Koitel sv. Mikuláše. Pohled od jihu.

Stny lodi a presbytáe hladké, lenné hladkými pilastry
;
okna i po-

stranní vchod s chambranami, v nábhu profilovanými. ímsa hluboká,

oste profilovaná.

Vnitek: Presbytá dlouhý 10*68 šir. 7 63 tn, vysoký 10*68 m
se temi okny, ve tvrtém orato, zízená nad pistavnou sakristií. —
Vítzný oblouk plkruhový, 6*52 m široký.

Lo obdélná, dlouhá 20*27 w, šir. 1305 «, vys. 12*33 se šesti

okny a dvma vchody. Presbytá sklenut závrem ze dvou trojúhel-

níkv a kížovou klenbou, lo temi poli kížovými bez žeber. Klenba

spoívá na pilastrech postavených v meziokní a v rozích (v presbytái

plochých, v lodi z líce vystupujících), sdružených, s ímsovitou hlavici
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a úseky mnohonásobn oblamovaného kládí. Podobn pilastry opaten
i oblouk triumfální.

V západní tetin lodi vestavna vž na hlavní zdi prelní (jižní)

a na dvou pilíích hranolových. Tmito pilíi pole pod vží jest rozdleno

na ti díly, sklenuté na pásy v podkruchtí i nahoe klenbami kížovými

Obr. 53. Horky nad Jiierou. Kostci sv. MikiáSe. Kmsatelna a oltá P. Marie.

bez žeber. Tak utvoena kruchta s balustrádou mezi stnami lodi a pilíi

vyzdnou, do stedu vypjatou. Do levého pole vestavno schodišt na

kruchtu a na vž, dole tyboké, výše s otupenými rohy, s úzkými okénky.

Z presbytáe vede vchod do sakristie (pravoúhlý), jež jest sklenuta

kížov bez žeber a osvtlena dvma okny; nad ní orato podobné

sklenutá, k níž vede šnek ze sakristie. V sakristii zaízení moderní, sochy

a kamna domácí, zelen polévaná. — Na dveích kované zámky a závsy.
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Hlavní oltá. Obraz oválového tvaru na plátn: sv. Mikuláš na

schodišti chrámu rozdává dary (tem pannám). Nahoe nebe otevené

s duchem svátým a andly
;
tvrdé barvitosti. Rám obrazu nesou andílkové,

svrchu Bh Otec, Syn a holubice v oblacích, vše ezané. Mensa rakvovitá,

na ní korunovaná, plastická kartuš, prázdná. Po stranách tabernakulu

andlé, reliquiáe, vásy, sochy sv. Václava a sv. Víta — vše konventionelní

barok z doby, z které kostel sám. — Dva svícny cínové 1*13 m vysoké,

s andílky, dekorem rostlinným a plastickými akanthy. Osm svícn cínových

podobných menších, z 18. stol.

Kazatelna s krátkou galerií, vedoucí od schod ze sakristie. e-
ništ tístranné, s oblomenou ímsou

;
na spodku prázdná kartuš plastická,

emblemy sv. evangelist Lukáše a Marka s jich zvíecími attributy
;

na

poprsnici relief: kest Pán v Jordán. Pod stíškou holubice, na stíšce

ptihranné, s ostrými rohy, sochy druhých dvou evangelist s attributy

orlem a lovkem. Nejvýše Kristus. (Obr. 53.)

Oltáe postranní.

1. Architektura nástnná barokní s pilastry, jichž ímsové hlavice ne-

seny jsou hlavikami andílk ;
svrchu otevený nástavec, po jeho stranách

pilastry s volutovými konci (na nich andlé), svrchu kládí. Obraz ve

stedu bez zvláštní ceny: Maria Majdalena pod kížem. Po stranách sochy

sv. Floriana a sv. Jana Ktitele, nad obrazem prázdná kartuš korunovaná.

2. Na druhém oltái obraz: Nanebevzetí Panny Marie. Po stranách

sochy sv. Jana Nepom. a sv. Františka. V nástavcích monogramy IHS
a MRA. Oba z 1. 1735.

3. Tetí oltá, souasný s obrazem sv. Jana Nepomuckého, na plátn,

pemalovaný na svou škodu. Šest devných rokokových svícn. Nad
obrazem pkn ezaný nástavec rámový s jazykem v reliefu. Po stranách

sochy sv. Vojtcha a sv. Lidmily. Na nástavci v paprscích relief boleslavské

Madonny, kolem andílci.

Varhany malé, skí barokní s ezbami, svrchu sošky: David

s harfou a dva putti s mandolínou.

Kíže devné, barokní, na žerdích. Pkn jest ezaný krucifix na

sloupu pod kruchtou, devný, 138 m vysoký, s nápisem:

KE CTI A CHV
ALE BOZI

G
Cl

' MLINARZ
PODRAZIC

KI

IAN ADA
MEK
1703.

U božího hrobu sochy sv. Jana a Matky Boží, barokní.
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Zpovdnice prostá, na steše socha sv. Jana Nep.
;
barokní.

Kížová cesta bez ceny, z 19. stol.

Obrazy na plátn:

1. Sv. Kristián kleí ped
kížem a modlí se

;
po stra-

nách andlé s mitrou a ber-

lou (z pol. 19. stol., pene-

sen z kaple z Josefova); 2.

obraz svátých patron es-

kých: v oblacích starobole-

slavská Madonna, dole kleí

svtci: sv. Václav, sv. Mi-

kuláš, sv. Vít atd
;
z poátku

18. stol.; 3. Jan Sarkandr

v erném rouše. Z úst mu
vychází na folii : IESVS MA-

RIA ANNA, v ruce drží

modlitby; 4.— 12. cyklus

obraz ve stejných rámech,

totiž: motiv mížkový a

pentlicový, svrchu mušle,

po stranách festony, dole

kartuš s nápisy. Nkteré

z nich byly na svou škodu

pemalovány. Celkem jsou

slušné co do barvitosti a

dobe zachované: 4. sv. Petr

v jeskyni, u otvoru zpívá

kohout; 5. Pavel v žalái

v okovech ;
6. sv. eho

jako papež, jemuž holubice

do ucha našeptává, píše

;

7. sv. Jeroným v jeskyni

se lvem, píše, nahý; 8. na-

rození sv. Jana; obklopen

rodinou a páteli
;
9. sv. Jan

sat v žalái; v pozadí vy-

hlídka do dvora na barokní

architekturu ;
10. kest Pán

v ece Jordán v krajin

lesnaté; 11. sv. Augustin

v rouše biskupském drží

loící srdce; 12. sv. Ambrož, otec církevní, píše do knihy, vyobrazen

> úlem. — Všechny z první pol. 18. stol.

Obr. M. Horky nad Jixerou. Konci »v. Mikulále.

Ktitelnice.
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Pacifikál z pol. 18. stol. s nohou pkn tepanou (pentle, hlavy

andílku, koše s úrodou, ovoce); nodus litý, na kíži nasázeny emblemy

umueni Pán (dtky, houba, kladivo, klešt, kostky, heby). Zakišálované

ostatky. Znaky: 1. pražská a 2. °sw .

Me Mikuláše Hartmana z Klaršteina z poátku 18- stol., visí na

triumfálním oblouku.

Ktitelnice cínová, vysoká 0 29 m, víko 0 21 ///. Víko cínové:

Sv. Jan ktí Pána Krista; pozlaceno. Skupina tato spoívá na podstavci,

opírajícím se o ti hlavy andílí. (Obr. 54.)

Kolem hoejšího okraje otoen jest gotický nápis: pránu + pan +
ítnjstus + mail; • bauqe • uqís • rosseqhi; • narobtj. — K tomu na

dolejším okraji: JarBÍicsc gc roegmcito • otqe • i; syna • i; (b. s.?) (Viz

facsimile. Obr. 55.)

Na hoejším kraji dv lví tlamy, v nich cínové kruhy. Na plášti ti

figurky: andl s pochodní, císa s íšským žezlem a íšským jablkem

a andl s rohem hojnosti tyikrát se opakují; v prázdných mezi nimi

tabulkách letopoty 1525 • 1525 • • Ostatek vypluje nápis (v rámci):

TOTO VDIELANO
NÁKLADEM WOND
RZEGE Z HRVSSOWA

Kotel opírá se dole o ti plnovousé hlavy, jež pecházejí ve ti

nohy, ukonené temi spáry.

Zvony ve vži: 1. Nejvtší, »sv. Mikuláš*, vysoký 070w, v pr-
mru 0 77 ///; ucha pletencová, na plášti relief dvou svtc

;
kolem koruny

gotický nápis. (Obr. 56.)

n»0emfrr rfr®aiomg>unu®c\miiPa(f®fratm(nn

Obr. 56. Horky nad Jixerou. Nápis na xvon 2íi. 1.

2. Menší, mající výšku 0 50 m, prmr 0'58 m
;
ucha pletencová, na

plášti relief sv. Pavla. Pi korun nápis gotickým písmem. (Obr. 57.)

a^irooiinnuminsfrttffiiiitinOTmgifrooniMicfrsMrtoiorocoaiiniHniaofiDitotgpy

Obr. 57. Horky nad Jixerou. Nápis na xvonf ís. 2.

3. Novjší pelitý, vysoký 0 47;;/, v prmru 0 60 m: Umgegossen

zu Prag von Carl Bellmann, k. k. Hofglockengiesser 1823. — Na plášti

relief umuení Pán.

Sanktusník: Ucha hladká, pi korun pás akanthový, na plášti

relief Madonny, srdce plamenné, z druhého srdce vyrstá kvtina; na vnci:

I- G. K. 1763 (— Johanrt Georg Kiihner).
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Kolem kostela býval hbitov; z kíž zachovaných starší jsou:

dva pískovcové ped kostelem ve zdi, vysoké T35 m. jejichž ramena

jsou ukonena trojlisty, s pískovcovým Pánem Kristem na kíži. Nápisy

vryté. — Podél zdi kostelní pt takových kíž stejné výšky, 130 w;

první z 1. 1758, pod druhým odpoívá: Mlyná Podražický Czigeheim

dobe zaflaužilý f 1758. Tetí jest z I. 1779. Pátý má vyrytý nápis:

VSNVL
W Panv
WELEBNY

a Dvstogny Pan
Methvdi-Wisinger

FARARZ
BRODECZKI
(WIEKV)
SWEHO
49 Let
ROKV
1798 .

Pískovcový náhro-

bek ve zdi: na tybokém,
hranolovém podstavci, lau-

rovým vncem ovneném,
komolýjehlan též ovnený,
navrchu kalich. Na jehlanu

nápis (z Písma sv.), na pod-

stavci pokraující : Ufnul

w Panu Do
|
be zaflaužili

Muž
|
Jan Sfipek faufed

HruíTowsky dne 13
|

Rigna

1809 .

Kostnice ve zdi

hbitovní (záp.); tyboká,
taškovým stanem krytá, sklenutá plackou, v rozích podepena pilastry

Z pol. 18. století. V kostnici obraz Panny Marie (rytina) s barokovým

rámcem z pol. 18. století, korunovaným hierogramem MARIA. Podobný

rámec na obraze sv. Salvatora. (Obr. 58.)

KAPLE NAROZENÍ PANNY MARIE, barokní, kterou 1. 1762

dal postaviti fará brodecký Ryppelt. Lo kulatá, presbytá ve form apsid) ,

v pdorysu o více než plkruhu, stny hladké se tymi pilastry na profilo-

vaném soklu. Kryto taškami, lucerna devná, jež má místo stechy ple-

chovou korunu. Z pedu pistavna pedsí, valené sklenutá, o stranách

vypouklých, taškami krytá
;
má portál pravoúhlý s novou míži a pískov-

covou chambranou. Po stranách portálu diagonáln postaveny pilastry
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s volutovými hlavicemi, nad tmi ímsa nesoucí nástavec: hmotná stna

oimsovaná, prolomená okénkem (v nmž jest zvonek, nový), a ukonená

vásou z pískovce, po stranách volutové úseky. Kaple jest sklenutá kupolí,

presbytá konchou. Okna v presbytái dv, malá, v lodi ti, barokn vy-

krojená. Na stn slunení hodiny. ímsa profilovaná. (Obr. 59.)

Nádobka na oleje, stíbrná, s nápisem: Sub \ Vicario Foraneo

Ioane Ignatio
|
Ruczky

de Rucz
j
Proto-Notario

appl.
|

Com. Palatino
j

Ca-

nonico
|

Litomerici. Sub

R P
|
Ccelestino OSPT'

1699. wiegt 9 lot. Znaka.

Na vrchu : Brodecensis

Anno 1699.

Obrazy: 1. Na-

rození Pána Krista,

na plátn, z 18. stol.

2. Sv. Notburga
dává chléb žebrákm.

Shora andlé s cepem a

rolníkem v pozadí. Z 18.

století.

3. Svatí a svtice
v rouše ádovém hledí

k Pann Marii. Bez ceny.

Konec 18. stol.

4. S v. Antonín,
v barokov vykrojeném

rámu se signaturou: Io-

hannes Filipus LeubnerP.

ŠPITÁL založen 1.

1738 týmž panem Hart

maem z Klaršteina; pe-

stavný, zmodernisovaný.

ZÁMEK. Nejstarší známý pán »na Brodcích* jest Pešek, syn Frakv,
z 1. 1346; v témž století pipomínají se v Brodcích vladykové z Mcholup
(Tadra, Soudní akta). V 15. vku byl spojen na as s blízkými Dražicemi.

Další jeho držitelé jsou známá v Boleslavsku jména Hrzánové, z Rychnova,

Vanurové, Kaplíové — kteí je ztratili konfiskací; 1. 1623 koupil je cis.

rada Mat. Arnoldýn z Klaršteina. Frant. Mik. Hartman z Klaršteina postavil

kostel, špitál pro chudé a, jak se zdá, i zámek (f 1. 1738). Ddikou po nm
stala se Polyxena, vdova Des Foursová, jejíž syn Maxmilián prodal Horky hr.

Krist. Clam Gallasovi (f 1805), od Gallas koupili je hr. Nostic-Rieneckové

Obr. 59. Horky nad Jizerou. Kaple Panny Marie.
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Obr. 60. Horky nad Jizerou. Zámek. Pohled z parku.

Zámek rozkládá se pod kostelním vrškem v údolí jizerském a za-

sten jest rozsáhlým parkem anglickým. Skládá se ze dvou kídel, sever-

ního a východního, a kde se stýkají, vypíná se vž, jež ukazuje na pvod
starší, poátek 16. století, kdežto zámek pochází asi z let týchž, jako

kostel (1725). Svou úpravou upomíná na vž v Hrušov a v Košátkách.

(Obr. 60.) K zámku vedoucí schodišt jest s pískovcovými odpoívadly

a lenoškami. Kídlo severní postaveno na starém spodku. Prelí bez

ozdob, okna s pískovcovými chambranami, vchod s pískovcovým opážením.

Stny hladké. Po stranách dva výstupky. Klenby kížové bez žeber, na

chodbách s lunetami, dosti zajímavé ešením plochy. Okna a dvee mo-

derní, nábytek empirový, obrazy z 19. stol. Majolikové nádobí, vykládané

skín, truhly rokokové, barokové i lidové, cínové konvice se znakami;

šestiplochá cínová láhev ze 17. století, džbánek bíle polévaný s ptáky

z 1. 1717. U vchodu do parku mížka: svršek ze 17. století, spodek

z 18. století. (Obr. 61.) Za zámkem terasa s balustrádou zdnou. Park
anglický.

Po chodbách gallerie obraz asi 107 od pol. 18. do pol. 19. stol.,

portréty to hrabcích rodin Clam-Gallasovské a Nosticovské, všechny na

plátn. Na mdném plechu olejomalba Jacoba Ligossy, dle nápisu
:
píchod

sv. tí král k Ježíškovi — z polovice 18. století.

V rámu ezaném allegorické malby na pergamen, oslavující

založení kostela (?), z polovice 18. stol.
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V kaplice pacifikál mdný, stíbený, z konce 18. stol.

V kídle dole sklepy s valeným klenutím, se vchodem do zahrady na svahu.

Na plotových pilíích parku vásy pískovcové, empirové.

VŽ, nejstarší ást zámku, tyboká, s pískovcovými nárožníky,

s okénky dole tyrstrannými, nahoe s oválovým hoejškem a barokním,

vestavným schodištm. Stecha tašková s devnou lucernou s hodi-

Obr. 61. Horky nad Jiseron. Zámek. Milové dvée v parku.

námi a cymbály: 1. bez nápisu, hladký; 2. s nápisem: I G K IN PRAG
1781 {Johatin Georg Kiihner).

V PIVOVAE zbytky staveb z 18. století. Klenby kížové, bez

žeber, portálek s maltovou chambranou, profilovanou. Na pilíích plotu

mezi budovami dvora sochy pískovcové, bez zvláštní ceny: 1. sv. Li-

borius, 2. sv. v ádovém rouchu s ernochem u nohou, 3. svtice, snad

Notburga, jež z košíku chlebem naplnného dítku poskytuje chléb. Budovy

dvoru a administraní mají úpravu 18. století, štíty barokn zprohýbané,

vše stízliv provedeno.
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Horky Velké.
A. Sedláek, X., 384 86; V. Vank 117; Pam. XI., 589.

Pi stavb vlené dráhy nalezeny sídelní jámy se stepy s páskovou ozdobou,

s nalepenou proužkou prstem dbbkovanou, kamenné a kostné nástroje a j. Pam. XI.,

589; P í , Starožitnosti I., 1, tab. LIX. Dále pišlo se na bronzové kroužky, sponky,

popelniky a p., kteréž byly odevzdány zemsk. museu v Praze.

Nad potokem Skalským vypíná se bývalá TVRZ V. Horky, s mo-

hutnou vží, na ostrožn skalní. Po této tvrzi zvala se vladycká rodina

»z Horek*, z nichž Vnek z H. vykonával právo podací v ejkách v XIV.

století. Z potomních pán na H. pamtihodným se stal Václav Klusák

z Kostelce, jenž tvrz nynjší vystavti dal jakémusi Staškovi
,

kameníkovi

v Menším mst Pražském, jenž za tu práci, že ji dobe provedl, dostal

Obr. 62. Horky Velki. Tvr*

soudn piknuto 50 k. gr. Klusákové mli poheb svj ve Strenicích, kdež

spatují se v kostele jejich epitafia. L. 1621 král. fiskus zabavil H. Gers-

dorfm z Malšvic — odtud šly prodeji z ruky do ruky, až 1. 1744 koupil

je Fr. Josef hrab Pachta z Rájová a pipojil je k Beznu; tím pestaly

býti sídlem panským a pecházely v polozíceninu. Jdeme-li se silnice, od

západu, projdeme nejprve prostranným dvorem, jejž uzavírají hospodáská

stavení z 18. vku; na jednom z nich nade dvemi stojí psáno: An. 1714.

Naproti v kln pohozeny leží železné dvée, pobité pásy ze 16. stol.

Na konci dvr uzavírá stavení dvojkídlé, obydlené, nad nímž vypínala

se vížka se šnekem a hodinami, která však ped 100 lety musila býti

snesena. K ní družila se tyboká VŽ, opírající se na stran srázné do

údolí o dva mohutné opráky. Dole jsou sklepy, v pízemí goticky skle-

nutá místnost, zajisté kdysi kaple, jejíž žebra, hruškovitého profilu, sbíhají

se ve svorníku, na nmž jest vytesáno vladislavské W s korunou. Žebra

zabíhají hrotit do stn. V prvním pate, do nhož se vcházelo z vedlejšího

stavení, spatují se dosud dvée polokruhové, tvaru renaissanního, pískov-
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cové. Okna jsou vyšpaletovaná, venku pískovcem obložená. Druhé a po-

slední patro jest kryto stropem povalovým. Zámecká budova od ostatních

hospodáských stavení byla oddlena píkopem, jehož nepatrné zbytky se

zachovaly. (Obr. 62.)

Horní Slivno ™ Slivno Horní.

Horní Stakory vu Stakory Horní.

Hrádek.
Sedláek X., 362; Vanék 41.

Nejstarší známý držitel jmenuje se Mikuláš z Hrádku, služebník Jeho Milosti

krále 1. 1297. Kolem r. 1400 drželi jej Myškové z Hrádku. L. 1485 jmenuje se »hrad

Hrádek*. Hned potom byl pipojen od Stránovských ze Sovojovic ku Stránovu a pi
nm zstal. Avšak již 1. 1545 neuvádí se ani jako »pustý«, byl už úpln zpustošený

a od lidu rozebraný, patrn po velikém požáru v dob bez jakýchkoli válek.

Nad Zámostí erné ZÍCENINY nkdejšího Hrádku nad Jizerou,

též nad Zámostí
;
v obecném lidu nazývá se Starý Stránov.

Ve zdi spatují se díry pro trámy v podlahách, a na jižní stran

stopy oken vtších a menších. Zachoval se i hradní píkop, 4 m hluboký

a pes 6 m široký, v nmž vystavny byly dv chalupy ; i ve zíceninách po-

vstaly chalupy (4), na nichž znáti, že užilo se pi jich stavb zdivá hrad-

ního. Pístup k zámku byl od jižní strany; kde se cesta, po píkré stráni

dosud zetelná, konila, ped píkopem stála bašta, v pdoryse tvaru

vejitého, s rybníkem uprosted. Tu ústila i druhá cesta od strany vý-

chodní. Na severovýchodním úpatí Hrádku jest židovský hbitov.

Hrušov.
Schaller 95; Sommer 78; Sedláek X., 69.

Bratimil z Hrušová jmenuje se vrchním velitelem vojska Boleslava II.

v bitv na protjší stran Jizery u Strašnova. Rytíská rodina z Hrušová

odvozovala pvod svj od Miloty z Rade (1364— 1401). L. 1628 ujal

Hrušov Joachim st. Slavata na N. Stránov, jenž 1. 1630 prodal jej Ann
Arnoldýnové z Hyršové na Brodcích, s nimiž zstal pak spojen. Odtud

pustla tvrz Hrušov, za války ticetileté se v ní už nemohlo bydliti.

Stará TVRZ stávala na ostrožn mezi údolím Jizery a prrvou

»ertvkou«, kde podnes se spatují píkopy její. Z pozdjší tvrze zbyla

jen vž mohutná z konce 15. vku, jež na pláni své vévodí krajin bole-

slavské. Vypíná se v severozápadním konci dvora, uprosted vesnice: vy-

niká mohutným zdivém v pízemí 245 m, nahoe 170 m silným, spoe
a malými okny proražená. (Obr. 63.)

Soupis památek hist. a uinél. Pol. okres Ml.-Boleslavský. ®
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Vž jest tyboká, hranolová, z lomového kamene pískovcového, s ná-

rožníky tesanými. Zdivo vže z 15. století, úprava oken a portálku do

šneku ze 16., ostatní opravy z 18. a 19. stol. Stny její hladké, omítané,

dleny jsou uprosted ímsou pískovcovou, porušenou, jež bývala profilo-

vána plochým žlábkem. Stecha stanová s hranami otupenými, na ní lucerna

s bání.

Pízemí zabírá jedna svtnice, do níž vede zvláštní vchod, klenuta

Obr. 63. HruloY. Vil býv. tvrze.

valené s hrotitým obloukem ;
druhý vchod proražen výše se strany jižní,

k nmuž vedou schody devné, novjší; vchází se tudy do vyšších pater,

která mají stropy povalové, nyní v pozmnných výškách. V tchto síních

uvádjí Beckovský, Balbín, Schaller historické obrazy a památné portréty

rodinné. V jihovýchodním kout šnekové schodišt, kterým se vcházelo

do vyšších pater.

V pízemí jsou dv okna od strany západní do oné svtnice;

v pate po okénku stílnovém; jen na stran jižní onen vchod pozdjší
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s pistavným schodištm. Ve druhém — nad ímsou — po okn (4), jež

orámována jsou pískovcem, na východní stran, do šneku, sklenuto oválové;

ve tetím po okénku *stílnovém«, ve tvrtém: nejširší, polokruhov za-

klenutá, po dvou. ímsa okapní devná.
V lucern zvonek, jímž se Ave Maria zvoní. Jeho noha hladká,

kolem korunky laurový vínek, pak nápis:

AVE MARIA GRACIA PLENA DNS TECVM A: 1680.

Pod nápisem pásek rozvilinový, na plášti stídav hlavy andílí a kon-

solový ornament. (Zvona J. Pricquey.) Výška 0'27 w, prmr 0'32 m.

Na silnici z Hrušová do Horek SOCHA SV. JANA NEPO-
MUCKÉHO na podstavci hranolovém: svtec sklání se k andílku s kížem.

Letopoet vyten; dle pamtní knihy v Horkách vysvcen 1. 1751 (sho-

duje sel), opraven 1. 1844 a 1885.

L. 1807 obnovena SOCHA SV. JANA NEP. »V kamenici.,

téhož stáí.

L. 1757 vysvcen železný KÍŽ na návsi mezi tymi kaštany,

1. 1844 obnoven.

Husí Lhota ™ Lhota Husí.

Charvátce.
Sedláek X., 342.

Osada pvodu staroslovanského, v území kmene Charvát.

Po TVRZI zdejší nazývali se vladykové z Ch.: 1. 1382 Arnošt

z Charvatc. L. 1555 Anna z Vartmberka, manželka Jindicha z Vald-

štejna, koupí pipojila je k Dobrovici. — Do dvora popi. vedou VRATA
rokoková. Na návsi na devném sloupu ZVONEK vysoký 0 20 m, v pr-
mru 0'27 m. Kolem horního lemu pásek rozvilinový; na plášti svtec

s lilií, po stranách F. A. F — 1776.

Chottov
osada starožitná; 1. 1057 kníže Spytihnv daroval kostelu v Litomicích

lán poli v Chottov.

Na míst, kde stojí nyní cihelna p. Vraného, našly se zbytky popelnic, pa-

rohy atd.

Uprosted osady vypíná se na míst povýšeném FARNÍ KOSTEL
SV. PROKOPA, jenž jako farní pipomíná se 1. 1352, 1377 . . . (Lib.

conf. III., 65.)

V dob husitské byl kališnický (1. 1574 utrakvistický knz Jan Se-

zemský — Arch. zem. Oeconomica . .). Po katolické reformaci spravován

6*
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byl od faráe bezenského (1. 1650 kn. Havlíka), 1. 1681 obnovena fara

v Chotétov a založeny matriky. (Obr. 64.)

Orientovaná stavba s vží v západním prelí, gotická z 1. 1546.

Stáí kostela tohoto datováno jest nápisem na pískovcové desce, zazdné

pod ímsou závru v knžišti:

^loroo . $anie . jufta .

na roiefuj . Eefa . hojili .

1 . 5 . 8 .

6

. (Obr. 65.)

Presbytá ukonen jest pti stranami osmiúhelníka. Na rozích

tyi opráky, široké 0 60 w, s jedním ústupkem, svrchu skosené. ímsa
ústupk profilována žlábkem. tyi okna s moderní úpravou, závrové

zkráceno nikou, v níž socha sv. Josefa, moderní. Vedle nahoe jmenova-

Olir. 64. Chotžiov. Kostel sv. Prokopa. Pdorys.

ného letopotu otvor okrouhlý se skosenou hranou, na niž vytesána maska

(zabílená). ímsa okapní bohat profilována.

Na severní stran sakristie, obdélná, s pískovcovou ímsou a ba-

rokním vchodem.

Lo obdélná s pti okny. Na jižní její stran pedsí opená po

stranách opráky, s pískovcovou ímsou, krytou prejzy. V pate pedsíky
orato s okny na ti strany: v prelí sdružená, na stranách jednoduchá

s nad- i podokenní ímsou renaissanního profilu. V prelí pedsíky
dvée do lodi a na orato. Kolem ní a lodi obíhá ímsa pískovcová, mlce
vyžlabená. Prelní štít trojúhelníkový s obrazem sv. Prokopa na dev '

malovaný, ve výklenku. — Štít lodi na západ obložen pískovcovou

ímsou.

Vž hranolová, do tetího patra gotická, tvrté barokní ze druhé

polovice 18. stol. — místo bývalého (?) podsebití. (Obr. 66). Jednoduché

pilastry (tohoto svršku) na nárožích, ímsa okapní vyložená
;
vž kryta jest
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cibulovou plechovou bání. Do jižního koutu vže vstavno novjší scho-

dišt. Na západ barokní vchod do vže, pevýšený prohnutou ímsou na

krátkých pilastrech a prejzy krytou; kolem hladké opážení. Nad ímskou

okno, polokruhem sklenuté, v ostatních patrech stílny, nejvýše hodiny.

Stny kostela hladké, omítnuté, stecha strmé sedlo, krytá

prejzy, nad stedem sanctus, vikýe s obdélnými otvory.

Obr. 65. Cholítov. Kostel sv. Prokopa.

Vnitek. Presbytá: okna stejná s vnjškem. Klenba skládá se

ze závru a kíže; svorníky kulaté a hladké, konsoly— u triumfálního oblouku

hrot zabíhá do stny — stejné: jehlan z pti stran osmiúhelníka, na nm
plinthus, obloun, ústupky. (Obr. 67.) Žebra z edie bezdzského, hruško-

vitá. (Obr. 68.) — Vchod do sakristie ediový s pravoúhlým opážením,

nahoe ímsa jako nad vchodem západním. Sakristie sklenuta valené. —
Sanctuarium 070 m X 032 m za oltáem: ozdoba otluena, dvée že-

lezné z plochých pás, šikmo se protínajících. Zámek gotický.

Triumfální oblouk segmentový, pvodní hrany síznuty. Nad
triumfálním obloukem kartuše nesená dvma andly; v ní nápis:
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DIVo ProCopIo

pr^sVLI
OPVS FaCtVM (= 1773).

Lo obdélná, okna jako zvení; na jižní stran okno do oratoe:

segmentové se devnou balustrádou. Orato a pod ní pedsí sklenuty

valené s výsei. V pedsíni kamenná lávka. Lo kryta jest ploše. Na

Obr. 66. Chotétov. Kostel sv. Prokopa. PrQelI s vili.

západ pod vží kobka, polokruhov sklenutá, do lodi segmentovým

obloukem otevená.

Empora jest opena na ti oblouky a dva pilíe, s barokní balu-

strádou vyloženou, se devným zábradlím a vásami
;
v ní skí varhanní.

Hlavní oltá barokní se sloupy vrtulovými a hladkými korintského

ádu, s obrazem sv. Prokopa. V nástavci obraz korunování Panny Marie,

nový. Tabernákul s bohatou výzdobou roccailovou, po stranách východy

za oltá, na nich poprsí sv. Václava a sv. Víta, za nimi vásy. Polychromie

nová, koncepce šastná, mén v provedení.
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Kredenní oltá sv. Anny (v presbytái): v obrazu i ezb ná-

stnné architektury mén zdailý. Z pol. 18. stol. Dva svícny devné,
vysoké, slušné koncepce : stonky prolamované z ornamentu roccailového.

(Obr. 69.) Dva svícny cínové, barokní. 18. stol.

Obr. 67. Chotžtov. Kostel sv. Prokopa. Presbytá s hlavním oltáem.

Postranníoltáe: 1. s ukižovaným Kristem Pánem, socha

v zasklené skíni; 2. s obrazem sntí Pána Krista s kíže; 3. s obra-

zem sv. Jana Nep. (nový) jsou svou ezbou architektury bžné rokokové

práce. Svícny na nich plechové.

Kazatelna nad postranním oltáem rokoková s ezbou roccailovou.

eništ v pdoryse zprohybané s reliefy svátých evangelist.

Lavice dubové, s vyezávanými postranicemi, pol. 18. stol.
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Zpovdnice intarsovaná festony a hierogramem IHS, pol. 1 8. sto!.

Míž ped hlavním oltáem dubová, rokoková.

Obrazy: Zvstování Panny Marie, na plátn,

18. stol. Ukižovaný Kristus, slušná malba z 18. stol.

Cesta kížová, novjší.

Monstrance 1. Na noze osmistranné vytepány

reliefy sv. Pavla, sv. Petra, sv. Jana Nep., sv. Prokopa,

sv. Vojtcha. Nodus roccailový. Vzadu na rámeku opis:

FlerI CUraWlt ADaLbertVs WenCesLaVs

De BLaha aíleCtV plo pro ECLesIa

ChotletoWIensl (rr 1758).

Monstrance 2. vysoká 0 64 m. Na paprscích

rámec roccailový. Ornament tepaný a z drátu: klasy,

hrozny, Bh otec, holubice. Posázena nepravými draho-

kamy. Nápis:

Ke Cti Boži a sWatého Prokopa saV zaChoWaLY
a bernVa sWaV MInCYWYkaVpILY WlernY oWCžiCžkY

ChottoWskY. — J : P : Hgth (= 1813).

Obr. 68. Chottov. Kostel

sv. Prokopa. Konsola

v presbytái.

Kalich 1.: vysoký 0 24 m
t
prmru

0 095. Na spodní stran (obrub) nohy opis

:

Tento . kalich . darowal . Pawel Kniaurek

1715. (Obr. 70.)

Na vrchní stran nohy znaky: 1. Mezi

dvma vžemi postava (pražská?): 2.
*
:R ; 3.

R. R. Noha šestilaloná: páskový ornament

tepaný, andílí hlaviky, rže. Nodus baatý

se temi medaillony a temi dvojicemi hla-

viek. Kuppa stíbrná, zlacená, pláštík plný,

téhož dessinu jako noha, vroubený perlovcem

a pláštm šupin.

Kalich 2. Na pouzdru koží potaženém

tlaený ornamentální pásek a nápis:

PAROCH : ECCLES :

CHOTIETOVII

:

1820.

Pacifikal 1.: vysoký 0 31 rokokový.

Noha plechová, na kíži mosazném, postíbe-

ném, na paprscích probodené údy Kristovy;
Obr. 69. Chottov. Kostel sv. Prokopa

ve stedu pod broušeným sklem svaté ostatky, Devné svícny,

kolem nepravé drahokamy.

Pacifikal 2.: vys. 0 33 w, rokokový s authentikou 1742; s ostatky

sv. Prokopa. Rámeek roccailový na paprscích.
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Paci fikal 3. vys. 029 w, paprskový, rámekový; pozdní rokoko.

Konviky 013 nt vys. ozdobené perlovci a meandrem. Slušná

práce empirová.

Vná lampa cínová, z po. 19. stol.

Kaditelnice mosazná, z 18. stol.

Obr. 70. Chotžtov. Kostel sv. Prokopa. Kalich z r. 1715.

Ktitelnice cínová, vysoká 033 nt. Kotlík prmru 036 nt.

Nohy (3) spárové, ukoneny vousatými hlavami, jež drží nádobku. Z plášt

jejího reliefy otené. Pozdji pidlané dva kruhy železné. Dole vyryto:

1531 WA . AR . AB . Víko hladké, cínové: na spodu jeho pidlán me-

daillon s reliefem Kalvárie. Na víku (vys. 0 50 nt) devná ezba : Kest
Pán, barokní.

U zvonku do sakristie raménko kuté, železné, z 18. stol.
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Zvony. Zvonice nízké, tystnné stavení z kamene, kryté taškovou

stechou; stojí o sob hned ped kostelem pi zdi hbitovní. Vystavna

v letech 1759—60.

1. Zvon nejvtší Prokop, vys. 0"98 w, v prmru 1‘35 m. Ucha

s maskami odnc, u koruny guirlandy laurové, pepásané, na plášti

nápis:

Tento Zwon * ke ^ cti ^ a ^ k chwále Pánu
|

Bohu ^
Léta Panie MCCCCCXLVII slit.

Pod nápisem relief sv. Prokopa na konsole ornamentáln; pod tím;

Ke cti a k chwale Boáy
|

a s. Prokopa Opata Za Panowápj Prwnjho

Cýsae Rakauského
|

a králo zeského FRANT1SSKA
|
Zwon tento byl

pelitý 1816.

Na dolejším okraji:

Ruptam refudit Pragae Carolus Bellmann civis Pragenus dne 30. Octo-

bris 1816.

Na dolejším okraji ada stojatých akanth. Druhá strana hladká.

2. Zvon sv. Anna poprvé pelit z puklého zvonu 1. 1685 (zajisté že

od Jana Pricqueye
,
zvonae boleslavského} za faráe Jiího Fr. Vormy

nákladem Václava a Lidmily Bláhových, po druhé 1. 1816 od K. Bellmanna

a po tetí 1. 1 875 od Josefa Diepolta v Praze.

3. Vysoký 0 71 w, prmr 0 99w, nazývaný císaský.

TENTO ZWON GEST KZADVSSl CHOTlETO-

wske MVzprawen prIweDIz nas pane

wsLawV neskonaLaV aMen.*;

Pod tím pásek rozvilinový, v nm medaillon s textem po obrub

:

MARTIN HlLIGER ME FECIT 161Z

Uvnit medvd nese v tlap koist (?) Orel íšský ve vnci vavínovém.

4. V okn, * Bartolomj*, vysoký 055, prmr 058. Na uchách v-
tévka, po stranách stoené provazce. Gotický nápis

:

sgtipn(io^/ffiQH!j:JiiUfln^ohP//i»BmM-»i>nuxboiiDž6ybfiiomm?F

Obr. 71. Chotitov. Kostel sv. Prokopa. Nápis na xvoní is. 4.

Renaissanní erbík s korunovaným W. Na plášti relief sv. Bartolo-

mje, vys. 0T6 m. (Obr. 71.)

5. V sanktusu: 1. 1862 slit od K. Bellmanna v Praze.

6. Druhý v sanktusu jest bez ucha, novjší (»sv. Prokop a sv. Va-
vinec*).

*) Chronogram dává letopoet 1612 .

Digitized by Google



91

Cymbál na véži vysoký 0 31 m, v prmru 0 55 m Ucha rýhovaná.

Pláštík ozdoben rostlinným dekorem a hlavikami andl, s monogramem
Pricqueywým v kartuši (I: P:) a s emblemem zvonaským. Mezi dvma
hlavikami letopoet 1679.

Sv. Jan Nepom. z pískovce, 3 m
vysoký, opravován 1. 1856 • 90. Na podstavci

hranolovém s ímsou.

Na rozcestí k Beznu a Vtelnu BOŽÍ
MUKA: sokl osmihranný, dík s osmi arká-

dami, vrchní ímsa silné profilována. Kryta

prejzy. Na vrcholí kíž železný, tepaný.

ze hbitovní krytá prejzy, opená hranoly zdivá, má ti

vchody: 1. jižní vchod sklenutý polokruhem, bossážovaný, po stranách

sloupky obstoupený na stylobatech
; na ímse

nástavce vásovité, barokní. 2. Severní
s ostním pískovcovým, jehož hrana jest sko-

sena. 3. Západní branka, barokn upra-

vená, k níž vede schodišt z návsi.

Na hbitov pt KÍŽ železných,

kutých, z konce 18. stol. (Obr. 72.) Kíž
pískovcový rovnoramenný, s konci roze-

klanými lupenovit z 1. 1809. Dva empirové
jehlany z 1. 1827, tetího bylo užito za

ozdobu hbitovního schodišt. V severní zdi

chrámu náhrobek tvaru renaissanního

s nástavcem, zakrytý maltou.

Na návsi SOCHY : korunování
Panny Marie, pískovcová, zlacená, 5 m
vysoká, s podstavcem trojdílným, ve stedu

prohnutým, na nm kartuše korunovaná, vy-

bíhající ve voluty. Andlé nesou sousoší.

Z 18. stol.

Obr. 72. Choiítov. Náhrobní kil.

Na návsi u studánky KAPLIKA S OBRAZEM SV. PRO-
KOPA a nápisem :

StVDankV

ProkopkV nazWanaV

fpogená ObeC Chot

toWfká spraWaV Wáž

noftl plozDobltl

DaLa (rr l8l»).

Danyel III K 77 w
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Chudí.
Na devné zvonici, sloupu se stíškou, vesnický ZVONEK, v pr-

mru 0*27 m , vysoký 022 m.

Nahoe písmena a letopoet: F. A F. 1776; pod tím pásek z okrouhlých

ornament, pod ním sv. Josef. L. 1903 pelit.

Obr. 73. Jabkenice. Pohled na kostel se xvonic! od severu.

Jabkenice.
(Ve starých pamtech též Jablkenice, Jablkynice.)

Sládeek, Dobrovicc a okolí 520.

»U Koník* byly vykopány tyi popelnice, u kapliky kosti, podkovy, ostruhy;

mezi Jabkenicemi a Charvátcemi zlomky popelnic a na poli >Všenémeckém« u Char-

vátc kostry lidské.

Osada starožitná. Na návrší nad rybníkem, jenž slov Hrádek, stá-

vala TVRZ. První její známý pán jmenuje se Beneš z Dvína (f 1322);

1. 1371 pipomínají se vladykové z Valeova, 1. 1407 spojeny byly s Char-

vátcemi, 1. 1555 od Jana purkrabí z Donína prodány Dobrovici.

KOSTEL PANNY MARÍE, filiální, náleží ku správ fary rejšické.

L. 1359 pipomíná se fará Jakub Matj z Úval (L. conf. I., 88); farním

zstal až do 1. 1427. Od té doby jest filiálním. V dob husitské pidržel

se kalicha; po katolické reformaci patil ku správ fary dobrovické, od
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I. 1735 k Rejšicúm. — L. 1698 v zádušních potech uvádí se hlavní oltá

s obrazem Panny Marie, 1. 1730 poboný oltá.

Gotický, z poátku 14. stol
,
orientovaný, bez véže.

Presbytá zaven jest pti stranami pravidelného osmiúhelníka.

Opráky o jednom ústupku oímsovaném, krytém taškami, s kosinou. Dv
okna zbarokisována (se chambranou), tetí zazdno, tvrté zastavno sakristii.

Nízký trnož a podkrovní ímsa, profilovaná, obíhají celý kostel.

K ní na stran severní druží se sakristie, nižší, vystupující za šíku

lodi, s gotickým oknem, vysokým 124 m, širokým 0 34 w, jež profilováno

jest dvma hranolovými pruty, ústupky a žlábky.

Obr. 74. Jablcenice Kostel P. Marie. P&porys. Nirys okna v sakristii. Konsola a profil žebra.

Lo širší než presbytá. Dva páry oken polokruhových. Do severní

i jižní stny proraženy portály goticky lomené. Severní vysoký 2 00 m,

široký 100 s ostnim sešikmeným, v nm široký žlábek. Jižní: vnjší

ostní široce sešikmené, vnitní profilováno dvma hranolovými pruty,

ústupky, žlábky. Výška 2 16 m
t
šíka 1 15 m.

Štít západní holý s úzkým podélným okénkem, v akroteriu pískov-

cový kíž, rovnoramenný. — K této stran tulí se pedsí barokní,

s portálkem devného ostní, nad ním vyložená ímsa tašková Nad ní

attika, jež nese dva ploché pilastry a po stranách dva nástavce, uzavené

arou zakivenou a lomenou. Na pilastrech spoívá štítek trojúhelníkový,

ímsovaný.

Stecha šindelová, sedlová, na ní plechový sanktus s cibulí. (Obr. 73.)

Uvnit. Presbytá sklenut jest kížov o jednom poli a závru.

Žebra profilovaná sbíhají se ve dvou svornících okrouhlých, holých. Píné
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žebro sbíhá na konsoly: na severu na jehlan dol obrácený a deskami

krytý, na stran jižní na masku. V závru: Šest žeber vybíhá ze svorníku:

tyi na konsoly rovnž jehlancové s deskami, dv na konsoly onoho

píného žebra, na kteréž také sbíhají nejbližŠÍ dv žebra z (druhého)

travée; ostatní dv jeho žebra opírají se o konsoly v koutech triumfálního

oblouku, jehlancové, poloviní. — Okno za oltáem, zvení zazdné, vy-

Obr. 75. Jabkenice. Kostel P. Marie. Pohled do knliití.

soké 2 w, široké 0 82 w, hrotité, s nosy otelými: vnitní hrana síznuta,

vnjší špaleta profilována temi pruty, žlábky, ústupky. (Obr. 74.)

V postranních zdích výklenky pravoúhlé: severní vysoký 040 #*,

široký 0'30 m\ jižní vys. 045 w, šir. 0’30 w, nahoe s obdélným výkrojkem.

Portál do sakristie hrotitý, se širokým žlábkem vostní, vys. 2*«, šir. 1 m.

Sakristie sklenuta goticky, valené. V právo výklenky dva pravo-

úhlé (jeden proražen do presbytáe) a okno hrotité s nosy, hrana vnitní

síznuta, široká špaleta sešikmena.
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Triumfální oblouk nižší, hrotitý: široký hranolový obloun

s dvéma hranolovými pruty po stranách
;
sbíhá na konsoly jehlancovité,

dol obrácené, kryté deskami.

Lo delší a širší: délka 1080 m
í
šíka 7 04 w, výška 6 m.

Kryja jest ploše. Pi dveích hluboké špalety.

Empora devéná, vydutá uprosted, holá; spoívá na dvou

devných pilíích a tech trámech.

V pedsíce kryté prkny ve šneku schodišt na kruchtu.

Hlavní oltá barokní: v rámu elipsovém, ovinutém akanthovou

ezbou socha Madonny s dátkem, žezlem, na kouli, polychromovaná,

v glorielle 12 hvzd. Rám nesou dva andlé, kleící nade dvemi za

oltá. Z 8 svícn šest barokních na trojstranné noze, s dekorem roz-

vilinovým, srdcem, andílí hlavou a letopotem 1706. (Obr. 75.)

Oltá postranní se sochou Madonny ve skíce a obrazem

jejím — novjší.

Kazatelna bezcenná.

Stolice v presbytái pkn ezaná, s letopotem 1759 a mono-

gramem AW.
Obrazy: Kristus ukižovaný a sv. Jan Nepomucký, z 18. stol.

Ktitelnice, venku u zvonice se povalující, pískovcová, gotická,

spodkem okrouhlá, s okrouhlou prohlubní. Její výška 0 92 m, šíka

(prmr) 0‘65 m.

Zvonice devná v pdoryse osmihranná, s vysokou stechou,

pak tyhranná s vží, šindelem krytou; v ní tyi zvony.

1.

Zvon v trámoví, vysoký 0'555 w, v prmru 0 58 m. Ucha

vtévková. Pod korunkou nápis gotický. (Obr. 76.)

utí^ittirtt^aanotiorqiHrtt lauonn-

•)

Obr. 76. Jabkenice. Koatel P. Marie. Nápis na avoní íí». 1.

2. Zvon v lešení zvonice: vys. 0 73 m, v prmru 0‘82 m. Ucha

vtévková. Pod korunou gotický nápis. (Obr. 77.)

Na plášti relieí Madonny.

3. V lešení vedle pedešlého velký zvon, vysoký 0 86 m, v pr-

mru 1T4 m. Slit byl v Ml. Boleslavi od Václava
,
zvonae, 1. 1585,

pak rozražen a pelit 1. 1849 v . Líp.

Reliefy: Ukižovaný — sv. Václav — Panna Maria — sv. Jan

Nep. — sv. Václav.

Nápisy: a) Na jedné stran:

1585

Paní Markyta Waldštýnka, rozená z Lobkovic

paní na Doubravici

€4

1

I
a

e
1849

*) Doplnný nápis zvonu i. i>cinU sauctorum -f omnium + = . 2. ... ra caitta.
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Pani Marie Isabella, knžna z Thurnu Taxisu, rozená z Elz
patronka kostela Jabkenického, paní na Doubravici a Louíné,

Wlkawé, Nimicích, etné a Skalsku.

Pan František Pfaifer v Reyšicích

Jan Šrámek, vrchní a právní úedník v Doubravici

Emanuel Janovský, poet vedoucí, Jan Šimon, rychtá v Jabkenicích

Jan Mrkvika soused, jenž mne pivezl.

b) Na druhé strané:

Ke cti a chvále Matiky Boží do vsi Jabkenic léta Pán
1585 v Mladé Boleslavi slit a po rozražení za dlouhý

as od zvonae Karla Paula v eské Líp
v roce 1848 zase pelit. Volám Vás asto
k radosti, asto k žalosti, vždy ale k pobožnosti;

dejž Bh bych Vás jednou svolal a zvukem svým
doprovodil do vné blaženosti.

4. Zvonek venku, pod stíškou. Vysoký 0 32 m, v prmru 0 35 m.

Nahoe, kolem okraje, listy dol obrácené. Po jedné stran hlava andílka

a kolem ní vnec listový. Po druhé stran nápis;

SLYT GEST — OD WACLAWA — ZWONARZE
MSTA MLADEHO-BOLESLAWA NAD GYZERAV

Letha Pane 1592 .

5. V sanktusu zvonek hladký, bez nápisu,

z 19. století.

KAPLE (Boží muka) u cesty k Peicm,
vysoká 5 m, zdná, tyboká (dole širší), s lise-

nami na nároží a uprosted na pi, ve stnách

niky: s ostním vystupujícím z líce, žlábkovaným,

segmentov pepnutým. V nich sochy sv. Vojtcha,

sv. Lidmily, sv. Prokopa; tvrtá prázdná. Nad
každou stranou nad ímsou štítky trojúhelníkové.

Nad stíškou uprosted tepaný kíž železný s leto-

potem 1583. (Obr. 78.)

J
* v '

irice.

obr. 78 . jabkenice. Boíi muka. Na devném sloupu v pdorysu tvercovém,

5'5 m vysokém, ve výši 4 5 m visí ZVONEK
0 20 m vysoký, 0 22 m v prmru. Na plášti relief sv. Josefa, jak tento

zvonek se nazývá, na okraji pak se spatuje:

I • W • K . 1799.

(Johann Wenzel Kiihner.)
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Jizerní Vtelno.
Sedláek, X., 359. — echy X., 454. — Vank, 43.

Blíž domku . 55. >šance« 6 m vysoké. Pam. arch. XIV., 507. V museu boleslav-

ském je odtud bronz. kruh.

Vtelno, pvodn Vtelen, bylo sídlo vladycké rodiny, jež zvala se

odtud ze Vtelna a podací pi kostele sv. Jií vykonávala. Ctibor ze Vtelna

pipomíná se 1. 1255.

Z bývalé TVRZE, která stávala proti nynjšímu Nov. Stránovu, za

údolím a silnicí do Zámostí, zachovaly se jen nuzné stopy; v 15. vku
vystavna nová tvrz t. . Nový Stránov.

SOCHA SV. JANA Z r. 1725. (Obnov. 1867 a 1881.) Podstavec

hranolový s volutami pod ímsou a s guirlandou ovocnou. Svtec udílí

kleícímu žebráku almužnu z mušlovité mísy. V pedu kuté rám s lucernou

— šestiboká hvzda.

Kbely.

Na devném sloupku pod stíškou ZVONEK, jímž se Ave Maria

zvoní; kolem korunky mezi dvma liniemi nápis:

VALENTIN LISSIAK GOSS MÍCH IN PRAG 1748.

Na plášti: a) Na pední stran sv. Jan Nepoin.

b) Na zadní stran nápis:

MACHEN LASSEN
ROSALIA DVCHATSCHIN

DVRCH IOHANN MATHIAS TRAVMPAZER.

Kojovice.

Na devném sloupu pod šindelovou stíškou ZVONEK, vysoký

0 235 wx, v prmru 0 27 m. Pod korunkou pás hojného dekoru rostlin-

ného. Na plášti dva reliefy sv. Petra a Pavla, níže tyi linie a na dolním

okraji

:

I • G • K • 1764. (Johann Georg Kiihtter.)

Kolomuty.
Sedláek X., 42.

TVRZ stávala zde od as pradávných. L. 1311 pipomíná se Jan

z Kolomut. Poslední pán na Kolomutech, Jan epa z Neveklova, prodal

I. 1513 tvrz Kolomuty, dvr poplužní a dvr e. ejkovský mstu Bole-

slava Mladého. Ješt 1. 1595 se tu tvrz jmenuje. Na místech, kde stávala,

vykopávají se kusy nádob i pedhistorických
;
zvlášt pkný jest kachel

Soupii památek bist. a umi. Pol. okres Ml. -Boleslavský. 7
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z 15. století s podobou rytískou. Ve vesnici nad kamennou kaplikou

ZVONEK vysoký 0 22 tn
,
v prmru 0*30 m Hoejší okraj jest ozdoben

listy akanthovými, vzhru obrácenými, stylisovanými. Na plášti Madonna
hada potírajíc. Jí po stranách:

I G K
|

Madonna
|
1781 (Joh. Georg Kiihner).

Na protjší stran: WENZEL PETER MATHIAS R1ES.

Kosmonosy, mstys.

Sedláek X., 221. — echy, 417. — Vank, 136.

V ciheln pod Babou objeveny kulturní jámy, bronzové spony, zbytky popelnic.

Arch. Pam. XIV., 509.

Osada pvodu starožitného: 1. 1186 Hrdo, vlada knížete Bedicha,

daroval ji ádu sv. Jana jerusalemského. L. 1364 vykonávali tu právo po-

dací páni na Zvíeticích. Zaátkem 16. století Zacha ze Stránky zídil tu

dvr poplužní, pi emž Adam Krají v letech 1560—70 TVRZ vystavl,

na níž i zemel 1. 1588. Po roce 1600 peneseno na Kosmonosy sídlo

panské (z Ml. Boleslavi), od 1. 1628 držel je Gottfr. Hendrych hr. Pappen-

heim, cis. generál, jenž zámek zbudoval. Od I. 1650 drželi Kosmonosy
ernínové, z nichž Humprecht a syn jeho Jak. Heman ozdobili Kosmonosy

stavbami: nynjší zámek »do ty úhl zbudovaný, šindelem krytý*, kostel

sv. Kíže (1674), klášter a pi nm gymnasium piaristského ádu (1688),

Loreta s kaplí sv. Martina. Založili v Kosmonosích » emeslnickou obec«,

kterou od robot osvobodili a z níž vyšli nkteí umlci. Stavbami se za-

dlužili: nejprve odprodali (1738) ejtice a Lušténice, pak (1739) i Kos-

monosy (dražbou). Koupila je Marie roz. šl. Putzova provdaná za Ferd.

Max. hr. Herzana z Harasova. Po její smrti zadlužené panství koupila

(1759) Johanna Nepom. hr. z Martinic, jež se vdala poprvé za Josefa šl.

de Bolza a po druhé za Fridr. Gotth. z Mirbachu, kapitána saského (1785).

Tento pojal za manželku Barboru Šerksovou z Ml. Boleslavi, z kteréhož

manželství pochází Gotth. Fridr. hr. z Mirbachu. Zemel 1824.

ZÁMEK vystavl Heman ernín, nejvyšší purkrabí král. eského,

v letech 1703— 1709. L. 1703 mlyná rožatovský prodal klády a prkna,

která poddaní kosmonosští a kostetí odváželi do Kosmonos na »velikou

stavbu*; téhož léta 1703 potrestán V. Konopas, že v novém zámeckém

stavení kradl železo; 1. 1709 Kateina podala žalobu na KryŠt. FHera
y

zedníka, jenž u ní na kvartýru byl a na zámeckém díle pracoval; 1. 1711

13./3. psal úedník Grimb (Grimm) hejtmanovi do Prahy, V. Vondrovi,

že stavitel zámku Aliprandi (Jan) má vybráno 109 zl.

L. 1835 a 1836 byl zámek opravován nákladem 96.190 zl., pistavna

celá tvr polední do parku k Ml. Boleslavi obrácená. (R. 1905 pestavn.)

Zámek kosmonoský stojí na západním konci mstyse, v parku

anglickém.
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Budova baroková, o tyech kídlech, jež uzavírají obdélníkový

dvr. V rozích dvoupatrové vžovité stavby. Kryt jest šindelovou mansardou.

Prelí na východ obrácené, obnoveno jest ve své jižní ásti empirov.

Sted tvoí nepatrn vystouplý risalit o péti osách, dvoupatrový.

(Po stranách kídla z líce nevystupující, jsou též dvoupatrová, o dvou

osách.)

Portál (Obr. 79.) ve stedu prelí, polokruhového zakoneni, s pískov-

covým profilovaným opažením
:
jeho klenák pokryt jest maskou, s otevenými

ústy, která rozvíjí se po stra-

nách v akantbové listy na

podložené podélné kartuši.

Po stranách portálu sdružené

diagonální pilastry s hlavicí

volutovou, od níž visí feston,

nesoucí spolu s jmenovaným

klenákem balkon, segmen

tov vypnutý, balustrový, na

jehož pilíích stojí vásy pís-

kovcové, s reliefy festonv

a s plastickými hlavami na

okrajích. — Po stranách por-

tálu v pízemí dva vchody

užší, olemované pískovcovou

chambranou (levý nyní za-

zdn), nad nimiž oválové

okno a nástavec. V pate
pt oken vysokých, polokru-

hových, s ozdobnou ímsou,

uprosted lomenou do úhlu

nebo oblouku, s rznými kle-

náky. — Druhé patro,

oddlené ímsou pádnou, má
pt oken oválných, s ímsami

jako dole lomenými, kdež

jsou umístny plastické mušle a festony. Nad svrchní ímsou (okapní) v man-

sard ti vikýe, s otvory okrouhlými, dol zúžené s pkn prohnutými ím-

sami. Z pvodních, tepaných dekorativních chrli zbyl jeden. ásti mezi

kídly o dvou osách, prolomené dvma okny, s jednoduchými ímsami

rovnými. Kídlo pravé má v pízemí dv menší okna, v prvním pate

jako v risalit, ne však polokruhová a v ímse místo klenáku mušli. Viký
jako v risalit. Kídlo levé upraveno stízlivé, k jižnímu prelí: okna

s ímsami plochými, stna druhého patra lenna plochými pilastry s hla-

vicemi ímsovými; ímsa okapní na konsolách, nad ní štít trojstranný,

v jehož rozích palmetové akroterie. (Obr. 80.)

Obr. 79. Kosmonosy. Portál simku.

7*
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Prelí severní jednopatrové, se zvýšeným pízemkem. Ob po-

stranní kídla vystupují z líce, v tch rozích zakulacené výpln. Ve stedu

portál s plochými pilastry po stranách a štítkem trojstranným nad ímsou.

V pízemku (zvýšeném) okna tvercová, v pate ímsou oddleném: ve

stedu pt oken s ímsami jako naped lomenými (s mušlemi), v postranních

polích po 4 oknech s ímsami rovnými. Postranných kídel dolejší partie

pojaty (do výše ímsy) stejnou dekorací, výše okna podélná, neozdobná.

Vikýe jako naped.

Prelí západní: pravá strana empirová, shodná s onou empi-

rovou na východ
;
ostatní pvodní shodné v dekoraci s oním východním

prelím: jen že stední ást není dvoupatrová a splývá v jedno s celkem.

*

Obr. 80. Kosmonosy. Zámek. Pohled na prelí.

Portál lemován bossažovanými pilastry a nástavcem, v nmž veliký klenák,

na vrchu ímsa.

Prelí jižní i s pilehlými ástmi (vžovitými) pistavno I. 1836,

s reminiscencemi empirovými. Zdi pvodní i vžovitých kídel zachovány,

dekorace však moderní. Ve stedu — o sedmi osách — dole do výše kordo-

nové ímsy otevená sella terrena o tech obloucích polokruhových, skle-

nutých na hranolových pilíích s malými ímsami. Sklenuta jest temi

kíži bez žeber. V pozadí mezi dvma pilíi terasa, od níž vedou na ob
strany schodišt z terasy vchod na dvr zámecký. V pate sedm oken,

pravoúhlých, s podélnými ímsami, ped nimi na devných krákorcích

podélný balkon se devnou balustrádou. Stny ploché, okna s plochými

ímsami, nad stedem štít trojstranný — s plastickým erbem —
;
ímsa

postranných kídel na konsolkách, nad stranami štítky trojúhelníkové,

v rozích palmettové akroterie.

Nádvoí tystranné. Ti strany pvodní, tvrtá (jižní) empirová.

lenny na pízemek, zvýšený pizemek a první patro. V pízemku okna
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tyhranná s plochými chambranami; podobn ve zvýšeném pízemku,

oddlena plochými lisenami a pevýšená plochými ímsami. V pate jsou

lenny stny arkaturou maltovou (“ pilastry s plochými oblouky), v jejichž

plochách jsou proražena okna s ímsovitými nástavci. (tvrté, jižní kídlo

má ploché stny, okna bez ozdob, mezi nimi: ploché pilastry.) Ti portály

s jednoduchou bossáží a segmentovým tympanonem — tvrtý, východní jest

trojnásobní, plkruhový, s podobnou výzdobou.

Prjezdy jsou sklenuté valené, jen ve tvrtém, východním jest

rozsáhlý vestibul, sklenutý plackou a lunetami; v jeho stnách dekoraní

výklenky, po obou stranách z vestibulu vedou schodišt — levé s balu-

strádovým zábradlím jest zazdno a promnno v obydlí.

Schodišt jest široké, lomené v pravých úhlech, sklenuté plackami

nebo valené, s ímsami pod klenbou, v pate schodišt sklenuto valené

se štukovými zrcadly; z nho vedou šneky na pdu. (Mezipatro adaptováno

na byty s plochými stropy, modern upravené.)

Ve východním kídle prelním zachován prostranný sál, zabírající

pt oken prelních, ped prostedním balkon. Sál jde obma patry. Kryt

jest na rákos, rohy zakulaceny.

Vchod ze schodišt, od západu: dvee (4) do sousedních pokoj na

sev. a jih, mezi nimi jsou dva pískovcové krby s ozdobami rokokovými;

nad nimi zrcadla s rámy rokokovými. Stny jsou pomalovány architekturou

z 18. století, v základním tonu bled fialovém, se žlutými detaily. Dole

kolem devný lambris, nad ním pilastry kandované s hlavicemi kompo-

sitními; mezi nimi okna, zrcadla a dvée. — Nad okny dekorativní ka* tuše

a výpln s festony; nad zrcadly festony a lovecké emblemy; nad vchody

nástavce s kartušemi, na nich vásy, nkde andílky držené.

Strop: Na pilastrech spoívá kládí, kolem oblamované, na nm
attika s kuželkovou balustrádou, kterou nese osm kyklop (na pilíích

kvtinové vásy). Nad attikou sklenuta jest v oblacích budova bez stropu,

jímž jest výhled na freskovou malbu obsahu mythologického: bohyn
v šat vlajícím pijímá adoraci mladíka okídleného, jenž jí podává vnec;
po stranách dv panny a v oblacích okídlený Hermes.

LORETA- Dle zprávy kraj. inženýra I. 1831, kdy byla opravována,

jest zbudována dle vzoru pražské Lorety nákladem hr. H. ernína kolem

1. 1700, nejspíše od Jana Aliprandi, jenž té doby v Kosmonosích jinou

prací byl zamstnán, jak tomu i bohatá reliefnf její výzdoba nasvduje.

Loreta jest budova obdélná, orientovaná, z cihel, s plochou stechou,

omítnutá, sešlá
;
nejlépe jest zachována strana jižní. Stojí uprosted ambit,

rozestavných kolem do obdélníku, jež do nádvoí se otv rají adou arkad

polokruhových, sklenutých na hladké pilíe; kryta taškovou valbou. (Obr. 81.)

Stny Lorety jsou proraženy v podélných stranách dvma vchody
s pískovcovými chambranami

;
nad nimi trojúhelníkové štítky se zuboezem,

vejcovcem a akanthovou ímsou.
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Stny lenny nejníže oímsovaným soklem, jehož plocha jest vy-

plnna v kosotvereních, tvereních a trojúhelníkových obrysech bas-

rdiefy náboženských výjev, znakv a geometrických obrazc
;

vše valné

porušeno. — Nad soklem vystupují ploché pilastry, kandované,

s korintskými hlavicemi, sdružené: na podélných stranách po šesti, na

píných po tyech, jež nesou kládí renaíssanné vypravené: na bevnoví

perlovec a dva páry rzného vejcovce, ve vlysu meandr, ímsa na konsolách

s akanthy, krytá prejzy. Nad ímsou a 1 1 i k a neprolamovaná, zdobená

poloviními balustry a hranolovými pilíky. — Mezi pilastry niky po dvou

nad sebou, s archivoltou zdobenou perlovcem a akanthovým klenákem

;

v nikách sochy: dole biblití mužové, v horních ženské figury (bohyn?).

(Obr. 82.) — V plochách mezi pilastry reliefy biblické: nasev, stn
satek P. Marie a narození Pán. Pod tím 4 tvercová pole s erby ernínskými

a monogram Marie
;
na východní stran : smrt P. Marie, vraždní kesanv

a v oblacích andlé nesou Loretu; na str. jižní svati ti králové a pastý-

ové klaní se Ježíšku. (Pod reliefy erby a MRt jako nahoe [sev.]; reliefy

na stran západní silné poškozeny.) V dolení polovin jest tyrboké okno

a naped zdný oltá na stupních, travou zarostlých.

Ve vlysu mezi hlavicemi pilastr štukové festony a guirlandy,

vysoko plastické, držené stojícími orly
;
na vých. stran mimo to korunovaný

dvojí erb ernínský; hlavice andl.

Vnitek Lorety kryt jest plochým stropem. V nm z cihel vyzdn
menší chrámek, valené sklenutý, na jehož stnách nápodobeny fresky,

opravené I. 1832. Oltáík barokní se tymi svícny cínovými (souasnými,

v nm socha mouenínské Panny Marie, ze deva ezaná, se šatem vy-

šívaným a tepanými korunkami.

KAPLE SV. MARTINA V LORET, pvodn farní kostel,

jenž jako farní pipomíná se 1. 1364. V dob husitské zanikla fara v Kos-

monosích, v 17. stol. byla sice obnovena, ale v Michalovicích a Kosmonosy

tam pikázány. Kostel tento 1. 1702 obnoven jakožto souástka nov za-

ložené Lorety; o tom podává kosmonoský hejtman Hofstádter zprávu na

Mlník (o požáru v Kosmonosích). L. 1782 byl pak s Loretou kostel

zrušen. L. 1851 opraven, i kopule nad kaplí; 1. 1831 emeslnické bratrstvo

koupilo sem monstranci, správce továrny A. Lieman koupil zvon (sv. An-

tonín) a obec emeslnická I. 1833 druhý.

Kaple sv. Martina jest vestavna do východních ambit. Jest tvaru

oválného, krytá šindelovou kopulí s kížem, Na ni a na ambity pistavno
patro se temi arkádami (pro kruchtu). Uvnit jest sklenuta konchou se

12 lunetami. Cípy klenby spoívají na ímsových úsecích. Stny proraženy

sedmi okny tyhrannými a pti slepými. Na hladkých stnách namalováno

sloupoví. Na západ devná kruchta. Oltá a kazatelna slušných ba-

rokových forem. Oltá ve výklenku se sochou sv. Martina, v nástavci ho-

lubice; ped oltáem mížka.
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Za oltáem uloženo deset obraz pohebních, které se údm obce

emeslnické na rakev dávaly. Na jednom z nich je nápis:

ííifo ERBY jgebitang ob ^occsínc 0bce Rjemtfintátt Rofntnnos íoljo

afu ja jPraiuj fédjto Panu, Pana Ruájtara Hana S)abrtj, Klenci K)arefc,

Klenci ;§|hnoneh, Ronflel 3ofef Eobck, 3an Blažek, Bbecnt KHen as
maloroano ROmJtjcg JFebruar Bohu 1817.

Kolem kaple v pízemí pistavny oratoe a sakristie.

VŽ stojí na severu od Lorety, osamlá: tyrboký hranol, ty-
patrový. Zdivo o dvou ústupcích, dleno temi ímsami. Na rozích maltová

bossage. Okna v prvém pate oválná, ve druhém tyrboká, sdružená, ve

tetím polokruhová sdružená, ve tvrtém s ciferníky hodin. Okapní ímsa
krytá prejzy, spoívá na plochých pilastrech. Vž kryta jest homolovým

jehlanem na prismatickém spodku, nahoe bá se sluncovou rosetou.

Vž vznikla souasn s Loretou. Pvodní plán její, podepsaný hr.

Humprechtem Janem ernínem a tesaským mistrem Hans Naticrem chová

se v archivu jindichohradeckém. Ve píin této stavby chová se v témž

archivu psaní italského stavitele Francesca Carratiho z 16. ervna 1673,

jímž žádá za rozhodnutí, mají-li býti schody devné nebo kamenné. Carrati

stavl té doby ernínský palác v Praze (Herain, v *Staré Praze*, 202).

Na vži Lorety visí dva zvonky.
1. Vtší na stran západní — vž pi zvonech jest na tyech

stranách okny prolomena — má výšky 052 m prmru 059 m. Hoejší

okraj ovšen jest listy a vinnými hrozny. Pod tím v oválném rámci obraz

svtice s Ježíškem a kleící díví postavou. Pak nápis (latinkou)

Gewidmet von der Kosmonoser Handwerksgemeinde

Na protjší stran: Gegossen von K W. Paul in bohm. Leippa 1833.

Dole vínek z dubového listí se žaludy.

2. Druhý má výšku 0*36 nt, prmr 0 44 m.

Relief Ukižovaného, pod ním stojí Marie — jinak holý.

Na hbitov proti západní stran Lorety jehlan, náhrobek Ant.

Dubské z 1. 1818; na nm erb, vavínový vnec a na tetí stran amfora.

FARNÍ KOSTEL SVATÉHO KÍŽE. Základní kámen k nmu
položen 1. 1673, dostavn 1. 1764; 1. 1688 30. ervence položen základní

kámen ku stavb piaristické kolleje pi nm; 1. 1699 Piaristé podali resoluci

stran dostavby gymnasia. Piložen pak nákres na vrata od Aliprandiho.

S Aliprandim vyjednávali též o kazatelnu, jež mla býti z erného deva
se zlatými lištami a figurami svátých apoštol L. 1710, když fundator

hr. Heman ernín zemel, byl v krypt té pochován (srdce zstalo na

Hradanech); tehdy scházely ješt dva oltáe a zvony, na jichž poízení

dal Frant. Josef ernín piaristm 1500 zl.

Léta 1744 postaven oltá sv. anjel v oistci; malí pražský Frant.

Lichtenreiter maloval obraz hlavní i v nástavci obraz sv. Barbory; archi-

tekturu oltáe zhotovil socha dobrovický Prokop Vyšohlíd, sochy a ozdoby

ostatní socha kosmonoský Josef Jelínek.
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L. 1745 zízen jest cho prací kosmonoského sochae Jos. Jelínka
,

jemuž dáno 51 zl. 15 kr. Téhož léta 1745 oltání obraz sv. Antonína

Paduánského maloval Michal Pischel, malí pražský, za 60 zl., a znova

vypravil oltá sv. andl nákladem 220 zl. Na vži zízena zvonice, a do

ní opateny dva zvony slité od Jana Jiího Dietricha v Novém mst
Pražském za summu 485 zl.

L. 1749 udeil blesk do prostední vže a poškodil ji; byla téhož

ješt roku opravena, a spolu i sochy sv. Josefa a Panny Marie.

L. 1784, když Piaristé pevedeni byli do Ml. Boleslavi, stal se kostel

sv. Kíže farním — jako již díve Piaristé to byli, kteí vykonávali farní

správu od 1. 1698 v Michalovicích a kostelní výkony ve všech kostelích

na panství kosmonoském. Piaristé vzali si všecko s sebou, zvony penechali

Minoritám v Ml. Boleslavi, kteí by byli rádi do Kosmonos se pesídlili.

Když však této žádosti exkvardiána jejich P. Laura Therme od úad
vyhovno nebylo, koupil od nich zvony kosmonoský editel panství Jan

Thrmer za 312 zl. 12 kr. L. 1838 opaten nový obraz Zvstování Panny

Marie, sochy na oltái tomto opraveny a vyzlaceny. L. 1855 obnoven

obraz sv. Josefa proti oltái Panny Marie od Jana Žáka , malíe v Mn.

Hradišti a poblíže visící obraz sv. Martina, starý, zamnn malbou téhož

malíe.

KOSTEL SV. KÍŽE díve klášterní, nyní farní, vévodí s výšiny

své s bývalým klášterem krajin okolní. Vedou k nmu ady košatých

lip, na jichž poátku stojí dv kaple oltání: po jich stranách sdružené

pilastry s oblomeným a mnohonásobným kládím, uvnit ve vyhloubené pro-

stoe mensa s tabernaklem a obrazem freskovým, nyní novým. Svrchu štít

trojstranný, prejzy krytý, v jehož ploše plastické alianní dva znaky koru-

nované.

Prelí kostela k jihu obrácené rozlenno jest sdruženými pi-

lastry na ti pole : v prostedním, širším portál pravoúhlý nad temi schody

s pískovcovým orámováním. Nad ním nástavec ímsovitý a kartuš s mono-
M A

gramem— nesená dvma andly, z pískovce Na dveích železný

kruh, slušná práce, na pítuze, souasný. Nad portálem v štukovém rámci

moderní freska: pozdvižení sv. kíže.

V postranních polích výklenky s pískovcovými sochami sv. Josefa

Kalasanského a Panny Marie. Ony pilastry nesou kládí mnohonásobné,

prejzy kryté, dlící hoejšek tvaru kapiového. V jeho stedu okno s ob-

loukem segmentovým, orámované pilastry s volutovými hlavicemi, nesoucími
1 6

ímsu; po jeho stranách letopoet: Nad oknem v ploše štítu trojúhel-

níkového plastická kartuš se znakem ernínským, korunovaná. (Obr. 83.)

Postranice hladké, okna v lodi až nad kaplemi segmentovái

nízká, s plochými chambranami. — Stecha na kaplích pultová, na lodi

a v presbytái sedlová, s vížkou v prseníku osy kostelní a osy klá-

šterního prelí — štíhlou, kamennou, osmistnnou, s plechovou cibulí.
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S kostelem tsn slouen jest bývalý KLÁŠTER, nyní ústav pro

choromyslné, filiálka zemského v Praze, ásten i presbytá a sakristii

kostela v sebe pojímaje. V rozích této budovy, obklopující tyrstranný

dvr, v prelní stran stojí dv vže tyhranné, dlené do výše ímsou
kordonovou, prejzy krytou; v pízemí portálek pravoúhlý, nad nim ješt

na stran východní okno pravoúhlé a takové ješt o málo výše — nad

Obr. 83. Kotaonoijr. Farní kostel tv. Kfiie.

ímsou (dvojnásobnou) okno s polokruhovým obloukem, výše ciferník hodin.

Na nárožích pilastry. Nad okapní ímsou bá cibulovitá, plochá, s vikýi,

lucernou a menší bání.

Budova kláštera tvoí kvadraturu: kolem ochoz, dole i nahoe, skle-

nutý kížov bez žeber, otevený do dvora dole oblouky, nahoe okny.

Místnosti klášterní sklenuty dílem kížovou dílem lunetovou klenbou. Fagada

moderní. Kryt: sedlová stecha. Uprosted dvora studna. (Obr. 84.)

Klášter vystavn 1. 1688, 1. 1784 opustili jej Piaristé, 1. 1797 koupil jej baron Leiten-

berger a zídil v nm továrnu na šátky. Když továrna byla penesena k Jizee, na-

jímala se budova soukromým osobám; I. 1869 koupil ji zemský výbor a zídil v ní

ústav pro choromyslné. Pistavno druhé patro a postupem asu více nových budov.

Vnitek kostela. Presbytá jest bez oken; po stranách dole

kaple, nahoe oratoe, s vypnutou zdnou balustrádou kuželkovou. Délka

presbytáe H’80 «r, šíka 5 50 m.
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Obr. 85. Koímonoey. Koitel iv. Kíže. Pohled do kníliltž.

Lo obdélná, širší. Délka lodi 2860, šíka 9 30 m. tyi okna po

stranách, nad kaplemi, segmentová, nízká, páté na krucht, obdélníkové.

Po stranách dva páry kaplí, s polokruhovou archivoltou.

Kruchta podklenuta plochým segmentem, úzká, s devnou balu-

strádou, uprosted vypjatou. Ozdoby její abrakovité, ezané a emblemy

hudby: bubny, trompety; na vypnutém stedu znak ernínský, korunovaný.

Klenba kížová bez žeber: v lodi dv travée dlené sdruženými

pásy, v knžišti jedno pole a koncha. Pod konci klenby ímsa kolem
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Obr. 86. Kosmonosy. Kostel sv. Kíže. Kaiatelna.

obíhající, na dvojích pilastrech, barokn jónských s hlavicemi andílk,

v lodi jiného tvaru (s kídly dol) než v presbytái.

Hlavní oltá z hndého mramoru umlého. V pozadí na stn
dva pilastry s kládím, ozdobeným stuhami, obstupují výklenek s krucifixem,

ze deva ezaným. Nad kládím ve stedu Bh Otec, andlé a holubice.

V pedu stna predelly s tabernaklem a tumbou; dva postranní vchody

s barokními rámy a pkn komponovanými nástavci. V bocích stn vý-

klenky se sochami Panny Marie a sv. Jana. Na celé architektue jsou na-
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sazeny ozdoby ze deva ezané ; lasturové, kartuše, mížky, vásy, znak

ernínský (na tumb). (Obr. 85.)

V kaplích presbytáe jsou oltáe bílé, sloupové, korintského

ádu, s nástavci. Po stran evangelia: se sochou sv. Antonína ve

skínce, po stranách sochy sv. Antonína a sv. Františka. Po stran epištoly

se sochou sv. Jana Nepom.; po stranách socha sv. Blažeje (se svící)

a sv. Ambrože. Na obou oltáích po dvou svícnech cínových, barokních.

Oltáe postranní: Na obou ped-

ních dvojice sloup korintských oblých na

široké predelle, nese kládí, na nmž andlé

a andílkové; pak nástavec, klidn upravený,

s oválovým obrazem, nad nímž ímska se

prohýbá. Na pravém (po stran epištoly)

hlavní obraz trnácti pomocník (pa-

tron zem eské), též sv. Josefa, veliký

2*90 m X 1'40 m. V nástavci sv. Antonína

a pod hlavním obrazem obraz sv. Aloisia

malovaný na plátn, v rámu empirovém

(mladším); po stranách sochy sv. Vojtcha

a sv. Prokopa v životní velikosti. (Pod obrazem

sv. Aloisia skínka se svátými ostatky.) —
Na levém oltái hlavní obraz Zvstování
Panny Marie, pod ním zasklená skí
novjší s voskovou soškou Ježíška. V ná-

stavci Bh Otec, po stranách sochy sv. Vác-

lava a sv. Víta, v životní velikosti.

Oltáe další: Dvojice sloup vrtuiových

s hlavicemi kompositními. Kládí diagonální,

oblamované, nástavec lemován dvma pi-

lastry. I zde andlé.

Na stran evangelia: hlavní obraz sv.

Anny; po stranách sochy sv. Alžbty a

sv. Zachariáše, v nástavci dobrý pastý. Dole

v kaplice soška sv. Anny.

Na stran epištoly (šestý): Duše v o-

istci, v nástavci obraz sv. Barbory, po stran sochy sv. Petra a Pavla.

Pod hlavními obrazy u obou posledn jmenovaných oltá byly sem

pidány reliefy rokokové: pod prvnjším relief sv. Alžbty, pod druhým
Vzkíšení Lazarovo.

Všechny oltáe z poátku 18. vku.

Zábradlí ped hlavním oltáem: sloupky též z umlého mramoru.

Oltá na oratoi z nkdejšího kostela ve Stakoích, sloupový,

s obrazem sv. Havla a P. Marie — ze 17. stol.

Obr. 87. Kosmonosy. Kostel sv. Kfle.

Ktitelnice.

Difl
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Kazatelna se schodištm rovným, na nm relitfy sv. Ambrože,

sv, ehoe, sv. Jeronýma (s lebkou) a sv. Marka (se lvem). Na reništi

zprohýbaném ptkrát v kartuších tyi evangelisté. Klobouk ptistranný

zprohýbaný s andly nesoucími desky (desatero pikázání), nahoe na

volutách Spasitel. Z po. 18. stol. (Obr. 86.)

Ktitelnice vysoká 120 m s víkem, prmr 037 m (045 m\
s okrajem. Víko ezané s kížem. Kotlík cínový zvonovitý na tech nohách

se spáry, jež spoívají na kulich. Na kotli nápis:

Fons baptismalis Parochialis Ecclesiae
|

Cosmonosensis renovatus

A° 1785
|
Sub Decano Loci Adalberto Preisler. (Obr. 87.)

Zpovdnice tídílné s eza-

nými festony a nástavci: medailony

ve stuhové výzdob. (Obr. 88.)

Varhany prosté trojdílné s an-

dly hrajícími a vásami. Nové.

Monstrance vysoká 0*56 nt

s kartušovým rámekem a nepravými

drahokamy na lunole a melchise-

dechu. I druhá a tetí monstrance

rokokové. (Obr. 89

)

Kalich vysoký 0 242 m. Noha
nová; kuppa široká 0 09m s pláštíkem

prolamovaných akanth, v nich hlavy

andílí a medaillony oválové, prázdné

svrchu, vnec vavínový. (Zajisté

r. 1810 vykoupený, noha však zstala

zabavena a nahrazena novou.)

Druhý kalich, noha nová,

pláštík na kupp (ši. 0 103 m) z a-

Obr. 88. Kosmonosy. Kostel sv. KHie. Zpovídniee. kanth S Vtšími andílky.

Pacifikál s authentikou z r.

1734, vys. 028 m\ na noze osmilaloné tepané hlavy andílí, kolem

stedu — kíže — tepané kartuše. Znaky (na noze): 1. Znak Menšího

msta Pražského s letopotem 173?, 2. I. L. znak s 5 vžmi — snad též

Menšího m. Pr.

Miska cínová: znaky: 1. lev vzpímený, 2. áp nad vodou, leto-

poet nezetelný; — 18. stol.

Nádobky na sv. oleje, stíbrné, s letopotem rytým 1699.

Reliquiá s authentikou z r. 1776, vys. 030 ?«, kartušovitý, slitým

nodem a oválovou nohou.

Dalmatika: na novou látku našity jsou staré erby barokové hrabat

ernín, zlatém kladeným. Druhá dalmatika barokní.

Parament rokokový, bílé lemy na nové látce.

Obraz sv. Trojice na plátn v rokokovém rámci (1822) — z 18. stol.
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V sakristii, která jest velice prostranná, jest vchod do hrobky,
v níž pochovávali se oudové ádu Pobožných škol. Z hrobky této byly

vyneseny a v sakristii se chovají tyto ti desky:

1. Deska cínová s nápisem:

Obr. 89. Kosmonosy. Kostel sv. KNle. Monstrance.

MARIA IOSEPHA NE-

POMVCENA PLATZERIN
SPONSO COELEST1 IVNC

TA SPONSA
HIC IACET

REQVIEM PRECARE LECTO
OBIIT XXIX IANVAR A. D. MDCCLIX.

2. Erb.

Nápis do desky rytý písmem italským:

Graf v. Bolza

Fridericus Augustus

Antonius Iosephus

Iohannes Nepomucen

Philippus . . .

Soupis památek hist. a uml. Pol. okres Ml.-Boleslavský.
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geb. 14. Aug. 1760 auf der Herr

schaft Cossmanos gestorben

in Dresden den 23. Martii

1761 nachm.

(Díté.)

3. Deska cínová vysoká 0'60 nt
y
široká 0 35 m. Na zadní stran

napsal bývalý tajemník kosmonoský p. Jos. Bayer: Hrab Heman Jakub

ernín postavil v Kosmonosích piaristský klášter, loretu a zámek. Zemel

zde 8. srpna 1710 a pohben byl v Praze v kostele sv. Víta (nejv. purkrabí

kr. eského), kde dosud jeho náhrobek se spatuje. Srdce a vnitnosti

ve zvláštní schránce, na které byl dolejší nápis, byly pohbeny v Kosmo-

nosích, v krypt sv. Kíže.

Nápis jest latinský, vyrytý do desky písmem italským, velice obšírný,

z nhož vyjímáme:

Quoniam Thesaurm suum
in Lauretano Coeli Domino

repositum credidit,

hic etiam Cor suum esse voluit

Excellentissima Pietas

dum
Hac Arcula

Nobilissimi sanquinis Viscera conlusit

Illustrissimi et Excellentissimi Domini Domini

HEMANI IACOBI

S. R. I. Comitis Czernin dé et in Chudenitz Haereditaris

Domini in Petersburg . . .

Hqjus Lauretanae Aediculae

Muniflcentissimi fundatoris

quem
ut

Ab Octavo Augusti 1710 complecta

anno aetat. quinquagesimo

primo requiescentem in

Páce . . .

Precare viator.

V sakristii obrazy fará kosmouoských, na plátn, svží, malo-

vané sytými barvami.

1. Adalbertus Preisler, natus 1714, a parochia Michalovicensi ad

Cosmonosensem translocatus 8. Junii 1764, obiit 1799 (decanus Turno-

viensis).

2. Franc. Ph. Schorm, natus Roždalovicii 1762, obiit 1819 Cosmonosii

(decanus, vicar. secretarius, inspector relig. ad gymnasium Neoboleslaviense).
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3. Jos. Car. Blohoubek, natus Boleslaviae 1792, f 1847 (decanus).

4. Vine. Procházka, nat. 1807, f 1874 (decanus, consist., vicarius).

V sakristii uloženo >Rituale seu agenda romano pragensis* s pk-
nými rytinami. Vytištno: Vetero Pragae typis archiepisc. in collegio

S. Norberti per Georgium Sam. Beringer 1700. Stran 436.

Zvony visí na vži východní.

1. Pod korunou hoejší okraj ovinut jest pásem kvtinovým a stu-

hovým, jejž nesou andlé. Na plášti sv. Michal. Pi dolní ovrub mezi

dvma kvtinami nápis:

Anno /Era Christiana 1745.

Výška 0'60 *», prmr 0 76 m.

2. Týž pásek rozvilinový. Na plášti relief biskupa, asi sv. Donát. Dole

týž nápis. Výška 0 48 w, prmr 0 60 m.

3. Umíráek. Pod korunkou mezi dvma liniemi nápis:

HVMBERTVS COMES ERNÍN 1670.

Výška 0 21 m, prmr 0 26 m.

(Oba zvony z 1. 1745 slil — dle pamtní knihy — Jan Jií DUtrich
,

zvona na Novém mst Pražském.)

Zvonky ve vížce:

1. Vtší vys. 0‘47 m (s korunkou), šir. 0’47 m. Ucha hladká, u koruny

vnec vavínový a pásek kvtinový, mezi tím nápis: HH FVSA eCCLE-
SlA COSMONOSSENA S : CRVCIS SCHOL : PÍAR : (= 1713).

Na plášti reliefy: sv. Jan Nepomucký, krucifix, Madonna a hierogram
CL

MRA nesený dvma andly; pod ním zvonaský emblem PricqueyQv.

2. Menší zvonek vys. 0 40 m, šir. 0 375 m. Ucha hladká, u koruny

vnec vavínový a vlys jako nahoe, mezi nimi nápis: Hh S. MARIA
ORA PRO NOBIS A. 1723.

Na plášti reliefy: sv. Jan, Madonna, medaillon se znakem NP, hierogram
CL

MRA jako u prvního zvonu.

Bývalý vojenský ústav, »ŠTIFT« jest stavení podlouhlé, s jedno-

duchou fagádou a šindelovou stechou mansardskou.

Vystavl jej hr. Bolza a pronajal za »štift« 36. pluku pšímu, kde i obecná škola

byla umístna. L. 1793 koupil jej továrník Leitenberger, I. 1871—92 byl od zemského

výboru uren pro choromyslné ženského pohlaví.

FARA. Stavbou svou ukazuje na druhou pol. XVIII. stol., s taškovou

mansardou; na pilíích pi vjezdu pískovcové vásy rokokové. L. 1773 byla

tato farní budova vysvcena od tehdejšího vikáe P. Václ. Strassera, faráe

na Skalsku. Kostelní peetidlo z 1. 1785.

SOCHA SV. JANA NEPOM. ped zámkem, pískovcová, pkná.

Podstavec hranolový, oímsovaný, v pedu v kartuši zámek a chronogram

:

8*
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sic

In CoeLIs

gLorIatVr
ET

In terrIs

honoratVr
sanCtVs

lOANNES NLPOMVCenVS
ITA PR^STANS

sILentIo

Vt CeterI

eLoqVIo.

Na zadní stran:
Diese

Statue hat Dem
heiligen Joannes

won Nepomuk
zu ehren

C*)

Aufrichten lafsen

in Jahr

1747

LeopoLDUs : CRIsto-

PhoRVS CAstneR

Der Zeit

Burggraí .Der

herrfchafTt

Cofmanof.

Po stran svtce dítko. Dole na soklu M : C : snad znaka sochae.

Socha sv. Jana Nepom. za zámkem smrem k Debi, pískovcová.

nVLLVs
Na protjší stran: DIESE

SVATVEN HAT
SPERAV IT DEM HEYLICHEN
In DoMIno lOANNIS VON NE-

ET POMUC ZU EEH
ConfVsVs ren Aufrichten

EST : Lassen in Iahr
nVLLVs 1728

InVoCaVIt lOANN ADALBERT
IoanneM Weber damah

ET LIGER KORNSCH
DesertVs reiber in

EST. COSMONOS.
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Nad Loretou k boleslavské silnici KÍŽ 4 m vysoký
;
na pední stran

podstavec relief sedmibolestné Matky Boží. ímsa nade stedem prohnutá,

v ní mušle. Na zadní stran nápis:

1758

CrVX haeC qVare CVbas
IesV

sIt CLaVIs In astra-

VIrgo

sVb haC gLaDIIs

Laesa DoLore
TVI (rr 1758).

Pod Loretou na pilíiSOCHA SV.JANA
NEPOMUCKÉHO

;
malá, z pískovce. St. 18.

Pod zámeckým parkem, pi pšin z Ml.

Boleslav, pískovcová SOCHA PANNY
MARIE: na dvou stupních dvojnásobný

stylobat hranolový, hoejší na podstavci vo-

lutov zakoneném. (Obr. 90.) Socha Panny

Marie, soumrn, nžn provedená na oblacích

s andílky. Nápisy:

1. Na str. sey.: F^eCVnD^E MaTRI
CONSTRVXI

EX
PlO VOTO

f^eCVnDItateM
POSCENS (= 1722)

Obr. 90. Koímooosy. Socha Panny

Marie pod parkem.

2. Na str. vých.:

aCCIpe DeVotIs

tIbI fIgIt

MVnera VotIs

Is QVI EST

DIVa LIbens

VIrgo MarIa
CLlENS (= 1722)

3. Jih:

aMans
DeI par^:

serVVs
hoCCe opVs

POSVI (:= 1722)

4. Západ:

xMens Dat Cor
COR VOTA VoVET

QV^
fIgo parentI

nVMInIs a CarLoV(t)

LaVde perenet

OPVS (= 1722)

OBORA kolem lesa téhož jména, na návrší hned nad Kosmonosy,

ohrada kamenná se zbytky rondell.
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Kosoice.
A. Sládeek, Dobrovice a okolí, str. 515—518.

Pi odvodování této krajiny pišlo se kopáním na hromadný praehistorický
nález: ti palstavy s okraji, dva náramky a spirálovitý závitek, vše z bronzu: jeden

palstav vzal jsem pro museum v Ml. Boleslavi, vše ostatní p. dr. Pí pro museum
zemské 1. 1903.

o

V Kosoicích jest nyní poplužní DVR knížecí, k panství dobro- /

vickému píslušný. Ped asy bývala pi ném TVRZ, po níž zvala se vla-

dycká rodina >z Kosoic*. Hartul z Kosoic, asi kolem 1. 1350. Jindich

z Valdštejna koupí pipojil je k Dobrovici. Tvrz zde zašla. Nynjší stavení

hospodáská pocházejí z 18. stol.

Uprosted návsi kamenná kaplika a na ní ZVONEK vysoký 0 24 m
(0 26 m\ v prmru 033 m. Pod korunou otoen jest laurovým provazcem,

pod ním te se nápis: SLIT NÁKLADEM OBCZE KOSORZITSKE A° 1693.

Pod nápisem pásek kvtinový, ovšen jednotlivými listy akanthovými, jež

stídají se s hlavikami andílk. (Dílo zvonae J. Pricqueye v Ml. B.)

Nedaleko mostku stojí pískovcová SOCHA SV. JANA NEP.
z 1. 1794, obnovená 1. 1894.

Kosátky.
Sedláek X., 392; Schaller IV., 137; Sommer II., 85; Adressá 80.

Na ostrožn » Kamenec* stopy starého hradišt, snad sídelní místo župy >Ka-

menecké*. Dr. Pí v Arch. P.

Košátky I. 1429 kapitola boleslavská najala Marešovi z Nové Vsi; I. 1421 na tvrzi

Košátkách sedl Zikmund z Veitmile a po nm jiný téhož jména, jenž pipomíná se

ješt I. 1481. Dcera Dorota vdala se za Václava Bezdružického z Kolovrat a v rod
tomto zstaly podnes, a v rozmanitých jeho odvtvích: 1. 1802 ujali Košátky Lib-

šteinští z Kolovrat, od l. 1861 drži je Krakovští z K.

Dle Sedláka vystavli tvrz Košátky pánové z Veitmile nebo první

Kolovratové. Jest to tvrz zachovaná a obydlená: po most pichází se ku

brán, v ní jsou kladky pro zdvihací most,*) stílny; druhá brána po-

stranní, ve stedu všech staveb mohutná vž hmotná
;
kolem široký píkop

pro vodu, nyní v luiny zmnný.

Pedhradí obklopuje poplužní dvr na tech stranách; budovy

pízemní — nyní ásten adaptované modern, z ásti pvodního vzhledu

z konce 16. stol. se sgraffity a tvercovými okénky. Na stn do dvora

v dolejších ástech ovocné festony a figurální ozdoby, hrub rýsované,

jež výše do rustiky štukované pecházejí. Pedhradí toto oteveno jest

dvma branami: 1. jižní, smrem k Byšicm, prostou, segmentem skle-

*) Dle zpráv Sommerových byly tu tehdy (1834) ješt dva padací mosty.
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nutou z 18. století; 2. východní, pvodní z konce 16. vku. (Obr. 91.)

K ní vede pes bývalý píkop, jímž bží Vrutický potok, moderní zdný
most s pískovcovou balustrádou. Brána jest vžovitá, otevená klenbou

segmentovou s úpravou z maltové bossage. V koutech oblouku kladky

pro zdvihací most, nad branou ti stílny s kamenným obložením. Kryt

šindelový, valbový. Vnitek nepokrytý s barokovým otvorem do dvora.

ZÁMEK sám skládá se z pr-
elních budov s vží a z budov rz-

ného stáí, jež spolené dvr, ne-

pravidelný mnohoúhelník, uzavírají.

Ob ty strany prelní a celá se-

verní, dvakráte v pdorysu lomená,

pocházejí z konce 16. stol., vž jest

starší,*) ostatní budovy a pístavby

jsou z 18. a 19. vku.

VŽ tyboká, mohutných

rozmr, hladkých stn, trojpatrová,

se tvrtým nízkým polopatrem, krytá

stanem taškovým, s lucernou. Nade
všemi stranami barokní štíty v pr-
elním s ciferníkem. (Obr. 92.)

Okna mají barokní úpravu,

pískovcové chambrany, jen okno

v tetím pate do nádvoí jest tver-

cové, na hran sešikmeno, zdá se

pvodním. V polopate malá tver-

cová okénka.

Na stn do dvora tyi znaky

:

nejvýše znak z konce 14. — nebo

po. 15. století, podélný, siln plastický
;
níže ti ze 17. stol. pkn tesané

s bohatými fafrnochy.**) (Obr. 93.)

Kídlo pravé, o šesti osách, nepravideln vzdálených. V pízemí

portál, plkruhem sklenutý, obložený prostou bossagi a ímsou
;
okna

v pate s ímsami rovnými a profilovanými.

Levé kídlo o šesti osách rovnž nepravidelných, dvoupatrové,

s podobnými okny. Poboní stna levého kídla podepená dvma novj-

šími opráky, má po dvou oknech v patrech. Na jednom je míž novjší

z 18. stol. Poboní strana pravého kídla zachovala v pvodní úprav jen

jedno okno v pate a na okn v pízemí míž železnou s kovaným ná-

stavcem ze 17. stol.: pruty profilu kulatého vycházejí od stední masky

a zatáejí se v kruhové soustedné spirály. Ve vedlejším okn míž z prut

*) Sedláek, Hrady a zámky, X., klade ji do XV. stol.

**) U Sedláka jich význam
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profilu kosotvercového, prostrkávaných se vkládaným oválovým a vtev-

natým ornamentem z polovice 17. stol.

Strany nádvorní levého kídla s pvodními komíny, orámovanými

okny a hladkými stnami. — K vži po celé její šíce pistavn pí-
stavek s pultovou stechou, barokní, z poátku 18. stol. Portálek do
nho vedoucí má chambranu pískovcovou s kapkami.

Niveau ped levým kídlem a ped tímto pístavkem, jest zvýšeno

a pístupno schody s pískovcovou, kuželkovou balustrádou, barokní,

s kulemi na nárožích.

Obr. 92. Kolátlcy. Píidory* ttrrie.

Zadní strana kídla levého s rustikou a okny bez opažení.

Ostatní budovy (pivovar, byty) jsou nízké, stízlivé budovy s moderní

úpravou.

Vnitek: Dole klenby bez žeber, vtšinou barokní, valené, s lune-

tami. Portálky barokní s kapkami, podobné s krby. Jinak stropy hladké,

rákosové. Nábytek moderní.

V pedsíni Kristus, barokní práce, ze deva ezaný, a supraporta

na plátn (z pol. 18. stol.): dva andlé s kvtinovou štafáží.

KAPLE » Matky Boží* v pízemí v levém kídle s úpravou z 19. stol.,

sklenutá stropem zrcadlovým, se dvma okny, s tetím do chodby. V ní

empirová kamna, fialov, s erným nádechem, polévaná: Na tambouru

ovšeném guirlandy a medaillony a opleteném akanthovými listy, kanel-
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Obr. 93. Koiílky. Preli tvrxe.

lovaném, se zuboezem pod ímsou stojí sloupovitý svršek, ukonený vasou

;

svršek kanellován; jeho podstavec ovšen též guirlandy.

Lavice prosté. Oltá: mensa rakvovitá, tabernakl s obrazem Panny

Marie bezdzské; dva reliquiáe ze deva ezané, s ozdobou akantho-

vých list a stuh, dva jiné, podobné ale bohatší.

Reliquiá mdný, zlacený, rokokový. 4 svícny barokní, cínové.

Kropenka cínová.

Obrazy:

1. Obraz Umuení Pán na hlavním oltái z konce 15. nebo

poátku 16. století. Kristus pní ve stedu vysoko, po stranách dva loti.

Pozadí za kíži ve svrchní partii vzorkováno, v rozích rozviliny. V pozadí

andlé pinášejí kalichy pod bok a ruce krvácející; dole u nohou andl

tetí v rouše zlatém. Níže krajina: v levo les, vedle pístavní msto s vysokým

kostelem, z nhož po silnici táhnou vojáci pší i na koních. V právo též

les se skupinou voják a žoldné, kteí o Kristovo roucho metali los.

(Obr. 94.)

Pod kížem kupí se v právo: žoldnéi pší i na koních, v šatech

brokátových, v brnní, s praporci a na nich erby, na hlav turbany,
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Obr. 94. Koiitky. Tvn. Oltáfni obral v kapli P. Maric. Z konce 15- neb taS. 16. atol.
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Obr. 95. Kolitky. Kaple P. Marie v nrti. Obrat Veee Pán.
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chocholy, apky. Kon s nádhernými postroji. Na zemi kosti, psíek.

Uprosted nich pod kížem svtice, objímající kíž, na hlav elenku

a závoj, vlasy natoené splývající, šat nádherný, rukávy sdrhované, sukn
a svrchní roucho široké, volné; v levo jiné ženy. Uprosted nich Matka

Boží v mdlobách, podporována sv. Janem, v širokém volném rouše barvy

modravé. Výše zase zástup vojákv a žid; hejtman na blouši probodá

bok Kristv.

Obraz malován na plátn, na podklad kídovém na devné desce

nalepeném (2 56 m X 1‘75 «), komposice peplnná. Barvy Živé, provedení

tém miniaturní, štafáž má dosti perspektivy.

Obr. 2.— 14. patí k obrazu oltánímu, s nímž iní celek vcný i for-

mální. Všechny jsou malovány na plátn s kídovým podkladem, na dubové

desce pilepeném (jednotlivé 1*23 m X 0*71 ni) z konce 15. nebo poátku
16. stol., v jednoduchých rámcích listových, pozdji nevkusné zelen na-

tených. Na obraze (5.) »Veee Pán« v pravém rohu na nádob signatura:

HANS R. Všechny provedeny spsobem jako obraz hlavní na oltái. Svrchu

ohranieny jsou segmentovým obloukem z prutu, z nhož rozviliny akan-

thové se rozvtvují. V pozadí, kde toho štafáž dovoluje, zlaté pole se

vtlaeným vzorkem granátového jablka.

2* Veee Pán 123 m X 0‘70 m. Vzadu vyhlídka do krajiny.

Apoštolé všichni shromáždní sedí kolem stolu, sv. Jan s hlavou v klín

Kristov; na stole beránek, chleb, nože, sklenice; na zemi pes, koka,

džbán, koš s chleby. V pozadí jizby umývání nohou. (Obr. 95.)

3. V zahrad Getsemanské. V popedí Kristus (na obrub šatu

IHESVS), apoštolov, nkteí s knihou v ruce, spjí; nad skalou andl
s kalichem, v pozadí Malchovi uato ucho.

4. Kristus u Piláta. Pilát v bohatém brokátu myje si ruce; v pozadí

ukazuje Krista židm.

5. Kristus biován. Rány rozdleny jsou soumrn po celém

tle; katané ve španlském kroji, na zemi, v pozadí sí na sloupech s lavi-

cemi rozvilinovými: v ní výjev: Kristus plván.

6. Kristus korunován. Kristus sedí na kamenné tub. V pozadí

sí na sloupech, kde se radí páni s Pilátem
;
vyhlídka na msto s vžemi.

7. Kristus na cest ke Kalvárii. Klesá pod kížem, vrací Vero-

nice roucho. V pozadí z brány mstské vycházejí Maria a Jan, v právo

vzadu staví kíže na Kalvárii.

8. Kristus sat s kíže. K. v náruí Panny Marie, Marie Magda-

lena libá mu ruce, sv. Jan lká. Na zemi rzné kusy, lebka ... V pozadí

snášejí tlo Kristovo; v právo hrob Kristv.

9. Kristus v hrob. K. leží v kamenné tumb, na níž te se

nápis: IESVS — IV — REX
;
maží jej Marie Salome a Magdalena; nad ním

sklání se Šimon, Marie a sv. Jan. V pozadí snášejí lotry (v právo), v levo

podpírá sv. Jan klesající Marii.
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Obr. 96. Kolátky. Kaple P. Marie v tvrzi. Obraz Nanebevstoupení Pán.
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10. Kristus vstává z hrobu — z podobné tumby kamenné;

zbrojnoši padají k zemi; v pozadí krajina s ekou; ueníci picházejí se

podívat.

11. Nanebevstoupení Pán. Nahoe v oblacích nohy, pod nimi

na hoe zanechané šlépje, kolem zástup apoštol s Marií ve stedu.

V pozadí krajina s vodou. (Obr. 96.)

12. Kristus v oistci. Odvádí Adama a Evu do zadu, shluk

híšník v plamenech, erti, krokodilové, netopýi.

13. Seslání Ducha sv. Apoštolov sedí na stolicích, v popedí

Panna Maria v rouše jako všude modrém
;
tváe oste charakterisované.

V pozadí široké okno, jímž pilétá holubice v zái a paprscích.

14. Smrt Panny Marie. P. Maria v kamenném hrob; dále ti

osoby: mnich, dívka a žena se modlí. Nad hrobem Kristus pijímá duši

její (s korunou); kolem apoštolov. V pozadí architektura renaissanní

s kasetovým stropem, sloupy s ozdobnými hlavicemi, s klenbou kížovou,

okna se skelnými malbami.

15. Umuení Pán z poátku 16. stol. na dubové desce (0'82 m
X 0 61 m) na kídovém podklad. Kristus a loti zsinalí s výrazem utrpení.

Pod kížem v právo židé ve vysokých špiatých kloboucích a žoldnéi

s halapartnami. Pod kížem sv. Maí Majdalena s rouškou zelenou, Matka

Boží a sv. Jan, se ženami v turbanech. Pozadí zlaté, nevzorkované. Kresba

mén správná, provedení hrubé, barvy mdlé.

16. Sv. Trojice: na plátn, zašlý; z pol. 18. stol.

17. Tináct obraz Panny Marie a 12 apoštol na plátn, menších,

barokních
:
postavy celé v arkád plkruhové s podpisy. Apoštolov se

svými atributy, s rouchy vlajícími. Z konce 18. stol.

18. V okn visí obraz Panny Marie klatovské, kopie. Pod obrazem

erb s letopotem 1374 a nápis: Vra effigies Thaumaturgae Statuae B. V.

Manae Valle sub
|
Roczostin Bohemiae ad PP Augustianos Fundationis

Kolowrateae.

Ve vži ZVONEK pelitý 1. 1866 od Anny dcery Karla Bellntanna

v Praze. Pvodní nápis gotický, jenž na pelitý byl penesen : aitno nttlE-

sinto scxccníEsimo bEcinto pro páce. CYMBÁLY : dva. hladké, novjší.

Uprosted zámeckého nádvoí stojí SOUSOŠÍ :
na trojdílném pod-

stavci vypouklém a po stranách volutami ohranieném plastický erb koru-

novaný, od nhož visí guirlandy ovocné. Na tomto podstavci Madonna,

po stranách sv. Jan a sv. Václav kleící. Na zadní stran kartuš plastická
CO

s guirlandy a nápisem : Zídil Fr. W. Nowohradský hrab z Kolowrat

s manželkou Josefou rozenou hr. Hrzanovou z Harasova léta Pán 1730. —
Obnoveno 1. 1866 a 1900.

SOCHA SV. JANA NEPOM. ped tvrzí. Podstavec hranolový

s vypuklou pední stranou, na nm ze štuku kartuš s vytelým nápisem,

po stranách a pod ímsou abrakové ozdoby. Socha s andlem, jenž po-

dává svtci relief Panny Marie staroboleslavské.
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Mezi dvma vysokými lípami KAPLIKA SV. JANA NEP. Ve
výklenku obraz sv. Jana, pod ním zámek košátecký a erb kolovratský.

Vedle nápis vytelý: Tuto spustlou kapliku obnovil a obrazem sv. Jana

opatil Kolowrat ... Z 18. stol.

Krnsko.
A. Sedláek: X. 364—68; Vank: 28; Sommer: 140.

Na blízku hradišt s hlinnými vály. Arch. Pam. XIV., 507. U cesty k Boleslavi

a tamtéž na rozcestí ke Strenicm praehistorické nálezy.

L. 1354 jmenuje se Arnošt z Krnska, jenž vykonával právo podací v ejkách
a u sv. Jií pod Krnskem; l. 1476 Jan Tovaovský prodal Krnsko Janovi Vanurovi

z ehníc a v rod tomto nejdéle se udržely. L. 1726 koupil je Jo*ef Fr. hrab
z Vrbna a 1. 1798 Václav hrab Špork. L 1873 satkem Rosalie hrabnky Šporkov
pešlo Krnsko s ehnicemi na Vratislavy z Mitrovic.

Ves se zámkem na stráni nad potokem Skalským naproti Novému
Stránovu. ZÁMEK vypíná se píke nad strání a jest pístupným od

strany východní a severní. Postaven byl na míst TVRZE (která se ješt

1. 1464 pipomíná) v 16. století; v nynjší podob své byl pestavn
1. 1727 od Josefa hrab. Vrbny; naposledy opraven, jak erb šporkovský

nad hlavním portálem hlásá, za hrabte Šporka.

Z dílích cedulí I. 1650 dovídáme se o vnitních místnostech : v pízemí byly

kuchyn, sklepy, svtniky a konírny, všechno klenuté. Jmenují se palác nový a palác

starý, andlská svtnice, zbrojnice stará a nová, fraucimor s komorou; I. 1685 rozeznával

se starý a nový dvr: starý zámek ml dva paláce, kolem ze s rundelem a pevný most.

Zámek tvoí tyi kídla kolem tvereného dvora rozložená. Ti
kídla zachovala pvodní renaissanní úpravu ze 16. stol., kídlo severní

jest barokní. Budova jest kryta šindelovou mansardou. (Obr. 97.)

Severní prelí má ve stedu risalitu portál polokruhový,

dekorovaný po stranách pilastry a kládím; v klenáku plastická mušle, na

rozích dv vásy. Nad portálem okno, nad ním plastický znak Špork.
Stny risalitu lenny jsou pilastry s hlavicí pseudojonskou, s úseky kládí

a ímsou trojúhelníkov lomenou. Nad risalitem nízká attika s okénkem

ve stedu, prohnutá, po stranách vásy. Nad attiku vystupuje vž tyboká
se skosenými rohy, krytá stlaenou cibulovou bání, která jest ukonena
plechovou vásou. (Obr. 98.) Nad všemi stranami dekorativní vikýe, v pr-
elní stran ciferník hodin, v ostatních nízká okna.

Jižní prelí s podobným risalitem, jenž ukonen jest trojdílným

štítem na attice, barokn vykrojeným; — nad stedem segmentová ímsa>

po stranách voluty s pískovcovými kulemi. Vikýe ve steše i okna slohov

vypravená, s lomenými a segmentovými ímsami.

Východní a západní strana hladké, s vikýi ve steše. Uprosted

východní strany vystupuje jednopatrový pístavek, v jehož pízemí za-

chováno pvodní úzké okénko ze 16. vku se skosenými hranami.
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Obr. 97. Krotko. Zimek.

Obr. 98. Krotko. Portál rámku.
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Obr. 99. Krn<ko. Jan hrab Špork.

Soupis památek hist. a uml. Pol. okres Ul. -Boleslavský. 9
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V nádvoí strana severní hladká s prjezdem barokn sklenutým,

v ostatních zachovány renaissanní arkády (severní zazdny), polokruhové,

sklenuté na tybokých pilíích, pískovcové, bossageované
;
klenby ochozu

kížové bez žeber s hlubokými lunetami.

Vnitek zámku. Místnosti v pízemí klenuty valené, v pate s plochým

stropem. Ve východním pístavku v pízemí kuchyn s krbem a komora,

do níž vede polokruhový vchod se železnými dvemi, z poátku 17. stol.

Stropy v pate ploché, ásten klenuté, kamna ve všech pokojích empirová,

taktéž nábytek a svícny empirové; dvée moderní. Na chodbách a v pokojích

visí obrazy, malované na plátn a

dev, rzné ceny umlecké, ze 17.

až poátku 19. stol. Mezi nimi jest

22 portrét, mezi nimi též papež

Benedikt XIII. z 1. 1729.

Hlavn zastoupeny jsou po-

dobizny rodiny Šporkovské: 1. hr.

Marie Anna (1731); 2. Jan, íšský

hr. Špork, generalissimus veškeré

cis. jízdy f 1679*) (Obr. 99.);

3. Jan Josef Š. (1730); 4. Eleonora

Marie Kate. rozená z Finecken,

se signaturou 1. 1670: Joa. Richter

pin. ; 5. Fr. Antonín, íš. hr., tajný

rada a nej v. purkrabí kr. . (mal.

1725); 6. Jan Václav Joachim, tajný

rada, komoí, nejv. hofmistr k. .,
president soudu nad appell. (konec

18. stol.), malba primitivní; 7. Eleo-

nora, rozená Clary-AIdringen, man-

želka pedešlého; 8. Rosalia Apollonia, rozená baronka Vratislavová z Mitrovic

* 1666 f 1747; 9. Jan Ferdinand, obrister Landjágermeister in B. * 1664

f 1711; 10. Josefa Apollonia Barb. Šporková, provdaná Pachtová; 11. Jan

Michael, íš. hr. Šp., appellaní rada * 1692 f 1738; 12. Jan Ant. * 1689

(10. a 11. synové Jana Ferd. ís 9.); 13. Jan Václ. Adaugt, komorník

a gubern. sekretá * 1803 f 1832; 14. Jan Václ. Em, komorník, podpluk.

* 1754—1828; 15. Jan Rudolf, podmaršálek a maj. 25 pluku 1756 f 1806;

16. Rosalia Jana, roz. baronka z Langendorfu; 17. Jan Karel, kom. a nejv.

loví k. . * 1722 f 1790; 18. Jan Leopold Fr. 1758 f 1841; 19. Jan

Rudolf, svtící biskup 1695 f 1759. (Obr. 100.)

erná silhouetta stíhaná.

Historické a biblické obr azy: Kristus 121etý v chrám; Kristus

vyhání kupce, požár íma za Nerona, požár Troje — stol. 18.

*) V maršálské uniform. Nohou stojí na hlav Turka; v pozadí boj s Turky.

Obr. 100. Krnsko. Zámek. Biskup hrabž špork.
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Obraz svaté Maí Majdaleny (z konce 18. stol.).

Lidové výjevy (2j z 18. stol.

Lovecké výjevy dva z 18. stol. Krajiny 4 (jedna na dev)
-f- 2 3 —}— 2 —{— 6 — Zátiší 6-f-24~2: ovoce, kvtiny, bažanti, kohout

a koroptev (z 18.— 19. stol.). Zvíata 2-j-l-J-l (pes Koudelka s pod-

pisem: ©a Sloubelfa fe gmenugu fem m(fnt) ^Jef a peeni mtíugu (z konce

17. stol.). Architektury 1 1 2 —

2

ze 17.— 19. stol.: Benátky, Co-

losseum, vítzná brána v ím, chrám a námstí sv. Petra v ím atd. —
Obrazy jsou v rokokových a empirových rámcích, s emblemy vále-

nými, nebo loveckými, ezanými, v nástavcích.

Pušky na kamen, lovecké:

1. S podpisem vyrytým na hlavni: IOHAN WIDMAN IN PRAG.

2. Se znakou na zámku : IOS. Fruempt in WIEN.

3. Na hlavni: ANTON STEIN GASTINGR A PRAG.

Z chodby v prvním pate vchází se do domácí kaple, kryté plochým

stropem. Oltá z poátku 18. stol. s novjším obrazem sv. Trojice. Po

stranách obrazy (4) z po. 19. stol. Na stnách obraz sv. Antonína pou-

stevníka z po. 18. stol., sv. Jana Nep. z pol. 18. stol., Panny Marie

Bezdzské (18. stol.), a portrét (konec 17. st.). Missály: z 1. 1712, vy-

tištný v Olomouci a z 1755 v Praze.

V knihovn nkteré knihy šporkovské: Das christliche Jahr 1733

s rytinou hr. Šporka na titulním list, bie £ugenbf<fjule ber ©íjriften (A. Fr.

Špork) a mnohé rukopisné, latin psané.

Na pd ve skíni portréty šporkovské (10) z 18. a 19. stol. na p.:

Maria Anna hr. Šporková 1. 1745 » Josef Beisch pinxit«. Spousta archiválií,

nejvíce hospodáských, na hromadách.

Ve vížce CIMBÁLY hodin, ve štít hodiny slunení.

U vrat do nádvoí v právo z kamene tesaný ERB pán z Vrtby
z první pol. 18. stol. Z nádvoí tohoto, jež uzavírají hospodáská stavenh

vedou VRATA a cesta k zámku, prelní stran. Po obou stranách

jich na pískovcových podstavcích, mnohonásobn profilovaných, stojí

SOCHY pískovcové: v právo sv. Antonína Pad., v levo sv. Františka Xav.

Pod sochami na ímse erby a pod nimi nápis (pod sv. Antonínem):

Ian Waczlaw
Wanczvra z Rzehnitz

v levo pod sv. Františkem:

Iohanna Anna Maria

Wanczvrowa Rozena Frvweinka z Podolí.

Na dvoe pískovcový, tesaný ZNAK pán z Vrtby (šest lilií).

9*
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KOSTEL SV. JIÍ POD KRNSKEM U ZÁMOSTÍ.

Schaller 146. Vank 28. Kniha pamtní na fae z I. 1765.

Osada starožitná pi ece Jizee; v 16. století se nazývá nejednou

mstekem. Za as Schallerových ukazovaly se na námstí v Z. — pranýi

na blízku pak hora Šibeniní.

Kostel uvádí se ve XII. století mezi farními a sice ve Vteln. Via-

dykové vtelenští podací právo tu

vykonávali, které teprve I. 1717

bylo peneseno prodejem na Krnsko.

L. 1350 fara vtelenská odvádla 22 gr.

pololetního desátku komoe krá-

lovské. V dob kališnické byl koste!

v letech 1547—51 od Jiíka Vanury
z ehníc pestavn

;
v té dob opa-

teny zvony. Po roce 1620 stal se

filiálním a patil ku správ fará
strenických. L. 1764 obnovena tu

fara, 1. 1787 vystavn nynjší kostel:

starý poboen do základ, nový

rozšíen o nynjší presbytá. Po-

slední dkladnjší oprava byla pro-

vedena 1. 1861.

KOSTEL nynjší jest stavba

orientovaná, baroková, bez vže.

Presbytá jest okrouhlý s pti

okny, z nichž páté, prostední jest

slepé. (Obr. 101.) Okna jsou polo-

kruhová, s klenákem, v rozích zpro-

hybaná, s osténím siln profilovaným.

Stny oživeny plochým pilastrem

a polopilastrem na jižní a též na sev. stran. Pilastr spoívá na patce

s hlavicí ímsovou, vlysem kanelovaným a kládím. Ku presbytái pistavna

nízká, tyboká stavení, na severu sakristie, na stran jižní kaple.

Loo málo širší, podélná se temi (dvakráte) stejnými, jako v presbytái.

Na obou nárožích ploché polopilastry sdružené s hlavicemi jako v presbytái.

Prelí rozdleno jest ímsou podkrovní na dv ásti: portál

s osténím profilovaným, nad ním na volutových pásech ímsa, uprosted

polokruhov prohnutá; po stranách, na nároží po dvojici pilastr již

známých. V hoejší ásti nika s mušlovou dekorací a nápisem:

J- —

Obr. 101. Krnsko. Pdorys kostela sv. Jií.

SVATÝ jiítf

PATRONE NÁŠ
ORODUJ ZA NÁS.
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Po stranách tytéž pilastry a volutové pístavby. Nad tím ímsa a nad

ní štítek trojúhelníkový se železným kížem, tepaným, v akroteriu.

Nad presbytái sanktus s lucernou tystrannou, s cibulí, makovicí

a kížem dvojitým. Stecha mansardová. (Obr. 102.)

Uvnit. Presbytá sklenut konchou a závrem; po stran severní

sakristie a naproti oratorium, jež I. 1868 dal patron tehdejší zríditi. Oltá

Obr. 102. Kostel sv. Jií pod Krnslcem.

s obrazem sv. Jií na zdi zavšeným od Hellicha z 1. 1861, na taber-

nakulu Ukižovaný a pod ním skupina svtic, po stranách andílkové, na

vrchu kíž.

Triumfální oblouk polokruhový. Za ním po jedné stran ka-

zatelna: eništ okrouhlé s reliefem : Kristus na lodi s apoštoly na

rozboueném jezee, svršek (s lambrekinem) na zpsob eské koruny

s andly a se záí; z 18. století.

Naproti oltá sv. kíže a pod ním soška Panny Marie ve skínce

zasklené, kterou daroval ze své kaple Jan Václav hrab Píchovský 1. 1766
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Ped tímto oltáem jsou dvé krypty Vanurovské; 1. 1861 našly se tu

rakve, tabulky, na jedné s nápisem, že 1. 1625 31. dec. zem. Anna Sla-

vatová, rozená Šliková z Pasaunu a Weiszkirchen na Stránov a tu byla

pochována.

V lodi pi sténách pilastry, ti po každé strané, jež spojují pásy,

kterými jest rozdlena klenba na ti pole, poslední nad kruchtou.

Oltá s obrazem sv.

Františka Seraf. od Hellicha

z 1. 1861
;
po stranách sochy

sv. Jana Nepom. a sv. Bar-

bory s kalichem; v nástavci

srdce Kristovo z 1. 1861.

Na protjší stran oltá
s obrazem sv. Václava

;
po

stranách sochy sv. Barbory

a sv. Kateiny, v nástavci

srdce Panny Marie (z 1861).

Kruchta na 3 oblou-

cích, jež nesou dva sloupy,

s balustrádou zprohýbanou

a prolamovanou ornamentem

geometrickým.

Dva kalichy: 1. vy-

soký 0 25 w, šir. 0 09 m
,

rokokový novjší. 2. Vys.

0’23 w, šir. 0 095 m : noha

šestilaloná, dík hranolový,

nodus baatý, iše holá.

Punc IP. Z letop. itelno

17 . . Z druhé polovice

Obr. 103. Pjcifikíly v kostele sv. JIM pod Kritikem. 18. Stol.

Dva p a c i f i k á 1 y, kí-

žový a baldachýnovitý, oba z 1. pol. 18. stol. (Obr. 103.)

Ktitelnice kamenná, vys.1*70 m. Na podstavci kalichové podoby

ze 16. vku, íše okrouhlá nkolikrát žlábkovaná; na vrchu soška sv. Jana

Ktitele, plechová, pozlacená.

Na kamenné této ktitelnici etl se nápis:

LÉTA 1570 DAL TVTO PAMATKV VDIELATI ADAM KOLARZ
Z Katvsicz.

Náhrobek ve zdi za oltáem veliký 192 tn X 1‘06 m. Rytí v plné

zbroji, pkné, výrazné tváe. V pravici drží pilbu, v levici emen od

zbran, u nohou má erb. Po tyech okrajích te se písmem pkn vy-

tesaným nápis:
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Eefa }&anž {Etfpnjfjo Biefi|fcfyo ]0a||bEfaÍEfjo frjEtíljo ro Bebieli na ponbli

peb ^roafu panau Barbon;
]|
tmtrel Brojeni; a Jiaíetni; Bijíir Ban Jtflth

IDanjura
j Bje^nic a na HDalEroro. Ban Buf; rac mu imloftnu brjíi.

Zvony umístny jsou na nízké zvonici kamenné, osamle na stráni

postavené

:

1. Nejvtší z nich prmru 1*11 *«, vysoký 0 99 m. Kolem korunky

vlys 009 m široký obsahující biblický výjev: vraždní dítek v Betlemé.

Výjev opakuje se tikrát, na tvrtém míst stojí nápis:

Tehdy herodes wida ze by oklaman byl
OD MVDRZCV Y ROZHNIEWAL GEST WELMI A
POSLAL ZBIT WSSECKY DÍTKY KTEREZ BYLY WBE
TLEME Y WEWSSECH KONINÁCH GEHO. (Medailon.)

Pod tím pásek 0 09 m široký z vinné révy komponovaný.

a) Na plášti: Medaillon.

O

Karyatida
GIRZI WANCZVRA Z RZE
HNIC A NA STVDENCE Karyatida

Erb

sv. Václav Vanur sv> Zikmund

(0 24 m) z ehníc (0 24 m)

0'25*w

b) Na právo odtud:

LÉTA . 15 . 81 XVI DNE MIESYCZE

SRPNA . SLIL GEST TENTO ZWON
SPOMOCY BOZI WONDRZEY ZWO
NARZ PRAŽSKY WBOLESLAWY
MLADÉM NAD J1ZERAV.

c) Na tetí stran (dál v právo) v rámci:

Maska.

Maska.

Aby zwvkem zwonv tohoto wiernym
KRZESTIANVM SCHVZE GICH SPOLECNIE
KSLOWV BOZIMV A K CHAWALENY GMENA
GEHO SWATEHO WZNAMOST SE VWOZOWALI
TEZ PRO POTRZEBV A KVPOCZTIWOSTI NAK
LADEM VROZENÉHO A STATECZNEHO RYTI

RZE PANA GIRZYHO WANCZVRY Z ZREH
NICZ A NASTVDENCZE VDIELAN GEST NA
KRNSKV . K SWATEMV GIRZY LÉTA OD NAROZ
ENY . SYNA BVOZIHO TISYCZYHO . PIETISTEHO

WOSVMDESATEHO PRWNIHO. (List šalvjový.)

Maska. — Sedm figurek.

Maska.
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Pi dolejším okraji dva obrouky, jež jsou ovšeny

listy stídav akanthovými a šalvjovými; pod nimi dva me-

daillony.

2. Zvon nejstarší z r. 1535 v prmru 0 85 m, vysoký

0 78 tn. Kolem koruny v dvojnásobných ádkách nápis

gotickým písmem: (Facsimile.) (Obr. 104.)

3. Nejmenší vysoký 0‘76 tn, prmru 0 77 nt byl pelit

1. 1891 od Arnošta Diepolta
,
zvonae v Praze. Na plášti relief

sv. Jií.

Zvon tento byl pelit poprvé I. 1670 od zvonae Mik. Lva v Praze

nákladem Jindicha Vanury z ehníc, když se byl ohnm roztál. Po-

chází tudíž z doby starší ped r. 1670 — nejspíše též z I. 1581 od

Vondejc, zvonae pražského, jak o tom poznamenáno v arch. zem.

Musea

4. V sanktusu:

Výška 0 28 >«, prmr 0 35 tn. Kolem hoejšího kraje

mezi dvma silnými liniemi nápis. (Obr. 105)

CHRISTOPHOftvSANCERMVll£R.PRAOttl710 • ME FVDIT

Obr. 10S. Kostel sv. Jií pod Krnskem. Sanktusnik.

Na plášti relieíy sv. Václava a sv. Floriána. Na dolejším

vnci pásek kvtinový.

FARA. L. 1766 položen k ní základní kámen, ped
tím bydlil íará v malém mlýn. Budova patrová. Zdi její jsou

lenny lisenami, okna zdobena chambranami a ímsou seg-

mentovou. Risalit má ti, postranice po jednom okn. Nad

pízemkem ímsa.

V týž as 1766 položen základ k nynjší ZVONICI,
zdné, nízké, na vršku. Za ni na poli l. 1787 založen nynjší

hbitov.

U schod ped kostelem stojí KÍŽ PÍSKOVCOVÝ,
jehož tamena jsou zakonena trojlisty; z 18. stol.

Ped farou toto návrší zdobí SOCHA SV. JANA
NEPOMUCKÉHO, pt metr vysoká, pískovcová. Na

širokém trojdílném podstavci v rozích kleí andílkové, na

prostedním, hranolu vypouklém a z líce vystupujícím

(hoejším) relief sv. Jií. Na nm skomolený jehlanec se

sochou svtce ve hvzdové gloriele, s andílkem u nohou.

Sochu tuto postaviti dal stránovský editel Ignác Elger I. 1769.

a zhotovil Ant. Jedlika v Praze.
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Lhota Husí.
Vank 25, 26.

L. 1525 jako píslušenství Volenovické pipadla m. Ml. Boleslavi. V 17. století

z pustých a odbžných grunt sestaven dvr e. Lhotka, též >panská Lhota*.

KAPLE SV. ANNY. V prelí dvée tyhranné a nad nimi na

desce devné nápis: Spolenost zdejšího sousedstva s pomocy Boži

vlastním nákladem tuto Kapli postaviti dali. R. 1823.

Štít oddlen jest ímsou a lenn lisenami. Po stranách jehlance

(2 — 2) a nahoe železný, dvojitý kiž. Presbytá, užší nežli lo, uzaven

pti stranami osmiúhelníkovými, na nm plechový sanktus. Na východ
piléhá, v prodloužené ose, nízká sakristie, s vlastním vchodem.

Uvnit stropy ploché, vítzný oblouk segmentový. Oltá i obraz

sv. Anny, kazatelna ptiboká, s obrazy sv. evangelist na devo malo-

vanými. Kruchta na devných sloupích s positivem. (Z 1. 1823.)

Ku kapli, osamle, pistavna byla 1. 1862 VŽ kamenná, a na

ní zavšeny dva tehdy nové ZVONY. Vtší vys. 0 46 m, šir. 0'60 m, byl

obtován od Jana Tichého, Lidmily, manželky jeho a syna Josefa. Slit byl

u Karla Belltnanna v Praze. S reliefy sv. Jana Nep., sv. Lidmily a sv. Anny.

Druhý vys. 0 34 tn
,

šir. 0‘46 /«, obtován od Josefa Fialy a Anny
manželky z Husí Lhoty, s reliefy sv. Jana, sv. Václava a sv. Kateiny.

Slil jej K. Bellmann, dvorní zvona v Praze, 1. 1862.

Zvonek v sanktusu jest široký 0 30 m, vysoký 0 45 ni. Kolem horní

ovruby dekor rostlinný, jinak holý, bez letopotu.

Lhota Malá.
Asi tvrt hodiny na jih od vsi ve skupin skalní eené. »Na starých hradech* staré

hradišt. Pam. Arch. XIV., 351.

Lhota Písková.

HOSTINEC »NA PÍSKU«. Prelí se Štítem barokním
;
po stranách

brány (zazdné nyní) dva pilastry štukové s nejapnými kompositnfmi hlavi-

cemi. Nad stedem plastický znak allianní, z pískovce s akanthy, koruno-

vaný, výše rže. Nad hlavicemi pilastr, proutné košíky s ovocem. Polovice

18. stol.

Asi tvrt hodiny od vesnice, smrem k jihu, v právo od erární silnice

spatují se STARÉ NÁSPY 360 m dlouhé a 3 m vysoké. Ješt do ne-

dávná bývaly zde dvoje náspy: jedny rozkopány a promnny v pole. Pi
té píležitosti našly se tu stepy, uhlí a podkovy. Lid si vypravuje, že jsou

to šance po Žižkovi. (Rozpravy Spolenosti pátel starožitností I.)
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U polní cesty do Zámostí SOCHA SV.JANA NEPOM., pískovcová.

Na šestibokém podvalu hranol též o šesti stranách, vypouklých s výjevy

ze života svtcova (kamenického díla), pak štíhlejší hranol s textem vy-

telým a letopotem 1773; hrany jsou zaoblené. Deska kompositní, užší

jehlanec skomolený, na kterém v oblacích andlíkové a socha svtcova:

pravici na prsou, v levici biret.

Luštnice.
Schaller 94, Sommer 78.

U silnice k Horkám zbytky popelnic a jiné nálezy pedhistorické.

L. 1268 pipomíná se Pavel »de Luscenicz* jako spoluzakladatel

kláštera pod Mlníkem.

Ped r. 1481 pipojeny byly ku zboží Mladoboleslavskému (Dsky

karlšt. III.—XVI.) a v tomto svazku zstávaly 1. 1576, i pak když sídlo

panské bylo peloženo do Kosmonos: tak 1. 1629 hr. Pappenheim na

Kosmonosích opatil sem dva veliké zvony. L. 1739 koupil je Dr. Josef

Scherzer z Kleinmhlu, advokát a arcib. konsist. písedící. Nová vrchnost

vystavla nynjší zámek zajisté kolem 1. 1740 a nedaleký letohrádek

Sanssouci. L. 1774 od Eliáše sv. pána Scherzera, syna pedešlého, koupil

Luštnice Kristián Filip hr. Gallas a pipojil je k Horkám, kdež byl

sídlem; Luštnice od té doby byly obývány jen od panského úednictva

a pustly.

ZÁMEK lušténický stojí na jižním konci vesnice mezi kostelem

a dvorem, v rovin, elem k erární silnici boleslavsko nymburské. Kryt

jest mansardou; risalit prejzy, ostatní ásti taškami. Skládá se z hlavní

budovy dvoupatrové a dvou kídel, pistavných na zad v pravém úhlu

(k ose hlavní budovy). (Obr. 106.)

Prelí hlavní budovy lenno jest : risalitem trojosým, dvma po-

stranicemi o dvou osách, jednopatrovými a dvma vžovitými pístavky na

koncích. (Obr. 107.)

Risalit vyniká nad celou budovu. V pízemí portál sklenutý

polokruhem, orámován, s trojdílným klenákem. Obstaven jest nástnnou

architekturou: po stranách na soklových podstavcích pseudojonské sloupy

a sdružené pilastry (podobné), mezi nimi na plochých pilastrech plná

vyzdívka nad vchodem, korunovaná probíhající ímsou. Výše nad pilastry

a sloupy úseky segmentové ímsy štítové, nesoucí sousoší dvou putti. —
Stna risalitu v pízemí hladká, bossážovaná. Od ímsy kordonové

poínaje na abrakovitých konsolách a úzkých podstavcích vinou se obma
patry pilastry ploché, jónských hlavic, leníce stny na ti pole, v nichž

symmetricky proražena okna. Tato v prvním pate sklenuta jsou polo-

kruhem, s ozdobným nástavcem a ímsou segmentem prohnutou (stední

s klenákem zdobeným rocailly a kartuší), ve druhém pate tyboká se
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chambranou a klenáky klínovými. — Na nástnných pilastrech spoívá

ímsa lisenovitá, nad ní prázdný vlys. Okapní ímsa prejzy krytá,

nad stedem segmentem vypnutá, po stranách attika s oblými otvory; na

stedovém oblouku pískovcová vása rokoková, po stranách sošky putti.

Ob postranice jsou hladké, jen lišenou lenné; okna v pízemí

tyboká se chambranou, v pate s ímsami dvakráte lomenými. Ve steše

po dvou vikýích tybokých s ímsami ve stedu lomenými. V krajních

pístavcích: v pízemí vchody s pískovcovou chambranou a prostým

svtlíkem obdélným; v pate okna s ímsami ve voluty do stedu zatoenými,

ve druhém tyboká se chambranou. Na nárožích jónské pilastry. Nároží

zkulacena a bossážována. Tutéž úpravu jeví ob postranní stny pí-

stavk. — Postranní fa^ady postranních kídel hladké, dlené po

výšce lišenou
;
v pízemí okna a vchody pravoúhlé, v pate stejná, ozdobená

ímsami segmentem vypnutými, jedno liché. Nároží zkulacena. — Zadní
tagady dvojosé se stejn upravenými okny a vikýi.

Nádvoí má v prelí jen plochu risalitu, po stranách kídla, jež

s osou budovy (risalitem) zavírají pravý úhel : v tyto kouty jsou vyplnny

a zakulaceny.

V pízemí portál s prostou segmentovou chambranou pískovcovou

;

v pate stední okna s volutami ve stedu, postranní s volutami na

koncích
;
ve druhém pate stední s ímsou volutovou, postranní s prostým

kládím segmentovým. ímsa okapní prohnutá nad stedem polokruhem
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(jako v prelí). — V podélných kídlech u roh po oknu (2 -f- 2)

s ímsou polokruhovou.

Prjezd sklenut plackou, ostatní místnosti valené s lunetami; scho-

dišt sklenuto, v patrech stropy ploché. Nkde na dveích pvodní štítky

a kliky. Vnitek a zadní strany sešlé.

Obr. 107. Lultínice. Zámek.

FARNÍ KOSTEL SV. MARTINA.
Pamtní kniha farní zal. 1. 1740. Poty zádušni poínaje r. 1739.

Ve 14. stol. uvádí se luštnický kostel mezi farními: tak 1. 1364

plebán luštnický, nejmenovaný, uvedl do Rejšic nového faráe (Lib.

conf. I. 34). — V dob kališnické 1. 1533 dostal kostel novou ktitelnici.

Po katolické reformaci dosti brzy navrácen byl katolické bohoslužb: neb

1. 1629 opateny mu nové zvony. Kostelní výkony obstarávali Minorit

z Ml. Boleslavi, od r. 1698 kosmonosští Piaristé. Když I. 1740 Luštnice

byly ernínm odkoupeny, zízen tu zvláštní administrátor, jenž l. 1758

stal se faráem. S tím souviselo vystavní nynjší fary I. 1752. Kostel, jenž

1. 1711 byl »na roztesení* (archiv zemský), byl znovu vystavn 1. 1739 od

stavitele dobrovického. Byl z kamene, presbyterium bylo »fornice tectum*,

lo »more italico*; nad presbytáem byla malá vž, velká byla kryta plechem

a hostila ti zvony. Kosmonoský ezbá zhotovil hlavní oltá (za 120 zl.)

a na nj sochy sv. Václava a sv. Floriána, oltání obraz maloval neznámý

malí (Barbieri?) a dostal za to 42 zl. Kosmonoský truhlá udlal 1. 1741

kazatelnu (60 zl.), zpovdnici a 1. 1742 lavic 24 (17 zl.). L. 1747 koupeno

stíbrné ciborium, postaven nový cho (1 10 zl.) a 1. 1751 nové varhany.
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asem pibyly: darem bar. Scherzera 1 1760 obraz sv. Valentina,

1. 1766 stíb. lampa, I. 1777 pacifikál mdný pozlacený. L. 1785 koupen

nový kalich stíbrný, kaditelnice s lokou (10 zl.). L. 1789 od Minorit

z Ml. Boleslavi tabernakul »per elegans* se 2 relikviái pro velký oltá za

20 zl. (stál prý 300 zl ). Vzadu bylo psáno:

Sít cjcmodit
|
íoorben biefjcr

|
Stobcrcfel ba

|
2lnno 1699 | Shrben 19.

member
|

23et) 3)íeifter Sd’ann |
Umtit itt ^rag

|

(Selobet feu
|
bafj§ Ijeilige

|

3acrament.

L. 1822 sedlák Stok daroval novou kížovou cestu.

KOSTEL jest barokní, stízlivého zevnjšku, s novým knžištm
a kusem lodi, kteroužto poslední pestavbou z 1 1899

valn se rozšíil. Vž jest tyrboká, hladkých stn,

dlená kordonovou ímsou a pokryta komolým jehla-

nem s kopulí. V pízemí portál tyrrohý s prohnutou

ímsou, nad ním okno. V pate tyi okna, široká;

na nárožích lišeny, nad ciferníky hodin okapní ímsa.

V kout na jihu i severu pistavno schodišt. (Obr. 108.)

Lo i knžišt tyboké, kryté valbou taškovou

se sanktusem. Kolem oken chambrany. Sakristie na jihu.

Uvnit presbytá sklenut konchou, triumfální

oblouk nový, okrouhlý. Strop lodi plochý. Empora na

dvou tyhranných sloupech zdných, pod vží, s po-

prsnicí zprohýbanou.

Hlavní oltá. Na vrtulových sloupích úseky
+

kládí, na nich božská trojice, andlé, výše IHS v pa-

prscích.

Obraz v rám pozlaceném: sv. Martin na koni,

v obleku šlechtice, jenž pláš trhá pro žebráka v kout;

ped konm zbrojnoši, v pozadí sv. Msto. Z 1. 1740.

Tabernakul, erný s bohatým vykládáním perletí. Ve tyech rozích

sloupky na stylobatech, též vykládané. Na pední stran kalich, na nm
hostie, dole andílkové, po stranách kvtiny. Víko se tí stran šestiúhelníka

bohat vykládané. Z 1. 1699. Svícny (4), cínové, z pol. 18. stol. Dva holé,

vykrajované barokn, stvol vroubkovaný; dva vyplnné v polích drobnými

rozvilinkami, stvol též vroubkovaný. Nad východy za oltá dva reliquiáe

z první pol. 18. stol.

Oltá postranní, na pravé stran: devný, s volutovými okraji.

Na oltái obraz Panny Marie pasovské v rám pozlaceném barokovém, po

stranách andlé ze deva ezaní, nahoe hierogram MRA. Všechno z 1. pol.

18. stol. Oltá Madonny býval za sklem.

Oltá levý sv. Jana Nep. téhož typu s obrazem tohoto svtce,

andly a nahoe s monogramem JNep.

Obr. 108. Luitínice.

Pdorys kostela.
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Kazatelna okrouhlá, dole s kotlem, nahoe oímsovaná. Dvma
pásky (pilastiky) pokrytými festony rozdlena jest na ti pole, v nichž

pozlacené kartuše barokové s ezanými a pozlacenými obrazy svátých tí

evangelist — tvrtý umístn na schodišti. Na stíšce vespod holubice,

na ní vásy, mezi nimi hlaviky andl, nejvýše socha sv. Jana Ktitele.

Z 1. 1741.

Sochy sv. Václava a sv. Floriána, s hlavního oltáe odneseny do

vže (z 1. 1741); obrazy z téže doby (z 1. pol. 18. stol.): sv. Vendelín

se stádem ovcí, sv. Martin a sv. Eustach (dvojitý obraz), sv. Christoforos,

sv. Barbora zavšeny na chodbu ve fae.

Monstrance vysoká 065 m
t
široká v zái paprskové 031 m\ dole

na noze, která jest tvaru elipsovitého, 0 20 m a 010 m. Noha, stvol pokryty

jsou listovím, hlavn akanthem. Lunula v rámci barokovém, ovinutém v zlaté

zái paprskovými klasy, vinnou révou, laurovým vínkem a na konci ov-
šena stuhami. Na okrajích andlé a andílí hlavy. Pod lunulou sv. Jan

Nepomucký, nad Bh Otec, výše Duch sv. v podob holubice, nejvýše kížek.

Ozdoby ve stedu jsou stíbrné, všechno ostatní pozlacené. Z pol. 18. st.

1. K a 1 i c h nejstarší, stíbrný, vysoký 0 25 m, šir. 0 085 m. Noha oblá,

okrouhlá, obložená listím, na kup v kartuších barokních tepané: 1. vinná

réva, 2. klasy, 3. kvtina s plody. Z pol. 18. stol.

2. Kalich mdný, pozlacený vys. 022 w, šir. 009 m. Noha

zprohybaná, dekor listový (z 18. st.).

3 Kalich mdný, pozlacený, vys. 025 w, šir. 009 m. Noha

obložena listy vejitými, otoena torem, kupa holá.

4. Novjší.

Ktitelnice cínová, vysoká 0 81 m, s víkem (052) 1‘33 m. Stojí

na tí nohou, ukonených dole spáry, nahoe hlavami satir, do nichž

jest vložena íše. Tato má podobu veliké hrušky, nahoe vydutá se

temi dívími hlavikami, jež drží víko. Na kup nahoe te se gotický

nápis, písmem ozdobným, ale špatn itelným, vyrytý; pokraování na

dolním okraji, pokažené, z nhož jen málo se uchovalo. Na plášti v pkném
rámeku vyryt jest nápis:

MDLXXXIII • TO • KRZTITELNICZE •

KAVPENA • DOLVSSTIENICZ • ZA WA sš

CZLAWA • HÝSKA GIRA • ZEMANN • WA
CZLAW • STARÝ • RYCHTARZ • KVBA • NO S5

WAK - BARTONICZ • SAVSED.

Na víku cínovém Ukižovaný, v ramenech ti svtcové (snad svati

ti králové).

Zvony. Na kostelní vží visí ti podle sebe:

1. Zvon Václav, vysoký 0 84 m, prmru 0 95 m. Ucha proplé-

tané kotoue. Pod korunou vlys: výjev betlémský, jenž se opakuje. Na

plášti po stran severní nápis:
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Haec Campana Facta est Illvstrissimo

Doo Doo Gotfrído Henrigo Ge
NERALI COMITE DE POPENHAYM DO
mino in Kosmonos et Krvlich.

Pod tím: Sv. Václav grb Sv. Zikmund

16 Papenh. 29.

Na druhé stran pod hoejším vlysem Kristus ukižovaný; pod
kížem Matka Boží a sv. Jan evangelista. Dole nápis:

Slyt gest zwon keczti Achwale Panv
Bohv wssemohavczymv od Waczla

WA HYTICHA MlESTA MLADÉHO BOLESLAWA
Nákladem wssyobcze Toho czasv Gana

Dworzaka Rychtarze Kostelniki Ianem Linhart
TEM A GlRZYKEM KRVPARZEM Z LVSSTENICZ 1629.

2. Zvon »Martin«, prostední a nejvtší, má výšky 094 m
,
pr-

mru 1T0 m. Pod korunou dvouádkový nápis:

LÉTA PANIE MDXLVI SLIT ZWON KECZTI

A CHWALE PANV BOHV A WSSY RZIS3Y
|| (vtévka)

NEBESKI SKRZ MISTRA MATIEGE SSPICE

W PRAZE NA SSIROKI VLICZI.

Na plášti tsn pod nápisem Ukižovaný a dv osoby pod kížem

;

relief píliš malý v pomru k velikým rozmrm tohoto zvonu; jinak holý.

3. Zvon »Zuzana«. Výška 0 74 w, prmr 090 m. Kolem horního

kraje ovinut jest páskou, v níž sedm figurek, sedm to hudebník s nástroji

se opakují. Na plášti v tabulce tento nápis: (Obr. 109.)

SirTGESTTENToZ\ON kectyachwalE Pa
nv Bohv WSSEAVOHAVCZVAAV KZADVSSY—
OD V/ACZLA\^AZwONARZEMieSTAnLADE

Obr. 109. Lultínlce. Nápis na zvoní kostele sv. Martina.

Slyt Gest zwon keczti achwale Pa

nv Bvohv Wssemohavczimv oD Wa
czlawa Hyticha Zwonarze Miesta

Mladého Boleslawa nad Gyzerav To
HO CZIASV GANA DWORZAKA RYCHTARZE

KOSTELNIKI JANEM LINHARTEM A GlRZYK

EMKRVPARZEM ZADVSSY LVSSTENSKE. 629.
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Pod tím opt sedm figurek. Na stran opané te se:

Hec Campana Fvsa est Illvstyssi

mo Dno : Dno : Gotefrido Henrico

Generali Comite de PoPpenhain Do
mino ni Kosmonos et krvlich.

Erb pappenheimský, po jeho stranách dva strážcové, dva svtcové:

biskup a svtec s dlouhou ratolestí 0 25 nt velký.

Po jižním okraji šest medailon s portréty (prmr 0 8 m).

4. Umíráek v sanktusu. Výška 022 m, prmr 024 nt. Kolem

korunky nápis: LAVDETVR IESVS CHRISTVS A. 1735. Na plášti umrlí

hlava na kostich (dvakrát), andílí hlavy.

SOCHA SV. JANA NEPOMUCKÉHO proti fae, penesená

sem z bývalého hrádku Sanssouci, pískovcová. Svtec vys. 190 m stojí na

ryb. Na podstavci hranolovém s krycí deskou, vyryt jest nápis:

tV feCÍstÍ reM absConDÍte et Ín g
jm

SYLVÍstVÍS: L
seD eGo faCIaM Ín faCIe VnÍVersÍ 1"=

• • • 2
POPVLI ET Ín ATRlIS. 2. Reg. 12. C 12. •

Ita visum est

Jllustrissimo S. R. J. Comiti Domino Tit.

Christiano Phillippo Clam
de Gallasch etc. etc.

/nsigni Cultus Joannei Promotoi
ut hoc

Religionis in S. Nepomucenum Monimentum
e viana Sylva translatum Publicae

hic prostet Venerationi

1774.

RENOVATVM 1890.

Na zadní stran 1772.

Lysá nad Labem
též Nová Lysá, msto.

Fr. O t r uba: Pamti msta Lysé. Schal I er: IV., 23. Sommer. Dr. E. Pazaurek:
Graf F. A. Spork ais Maecenas der Barokzeit in Bdhmen. Sedláek: X., 347. echy
(Polabí) 234. Pam. XIII., 180. Archiv zem. musea: heslo Lysá. I. K. Rohn: Ecclesiac

districtus Neobolesl. (1774).
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Lysá v dobé pedhistorické. Msto i okolí prozkoumal zvnlý editel

Požarecký, jehož nálezy chovají se dílem v museu zemském, dílem v mstském museu

lyském. Na samém námstí našly se kamenné mlaty, pesleny, bronzová jehlice a zlomky

nádob; na východním konci Lysé oban tamní p. Páv odevzdal museu z nálezu svého

železný me a šipky; v zahrad p. Šulce u nádraží pišlo se na ásti nádob a celou

nádobu tvaru baatého. U Byšiek a Semic objeveny zlomky nádob typu hradního,

zvlášt pak bohatým nalezištm jest okolí Perova, na levém behu labském, již

v okresu sousedním.

ZANIKLÉ TVRZE zjištny u Perova, Semic, v Ostré a Lysé

;

tvrz Mydlovary byla oblita labskými rameny. Na nkdejší tvrz u Byšiek
ukazuji názvy » Hada*, >V hrad* a >V hadách*; na pravém pak behu

Obr. 110. Lysá n. L. Pdorys kostela.

labském, v našem okresu proti Selankám lid dosud íká >Zadní hada*,

kde archaeolog Požarecký našel bronzové ozdoby, zbytky nádob na kruhu

toených. Na západní stran m. Lysé na ostrohu vrchu »Viniky« ee-
ného, kde dosud se íká »Na erveném hrádku*, stávala tvrz ervený

hrádek, kteréžto pojmenování se ješt v 16. vku pipomíná. Hradišt toto

dosud se zachovalo.

LYSÁ V DOB HISTORICKÉ. Nejstarší zmínku o Lysé iní

Palacký 1. 1013; toho roku dal tu uvzniti kníže Oldich, na tvrzi, bratra

svého Jaromíra. Odtud uvádí se Lysá stále jakožto majetek korunní.

L. 1291 královna Guta uinila Lysou mstekem, jež mlo svj kostel,

k nmuž královna dosadila svého kaplana Štpána.

Lysá zstala vnným mstem královen eských až do r. 1389; to-

hoto léta držel Lysou Petr z Vartemberka na Kosti a Benátkách. L. 1413

Soupis památek hist. a uml. Pol. okras Ml. -Boleslavský. 10
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pipomíná se na Lysé Jan z Hradce, jenž 1. 1450 prodal ji Janovi

ze Smiic. Satkem pešla Lysá na Kateinu z Kolovrat, jež ped zámkem pi
kapli sv. Desideria vystavla chrám Matky Boží, z nhož pochází nynjší

zvon Maria s letopotem 1521. Lysou odkázala bratru svému Zdekovi
Lvovi z Rožmitálu.

L. 1535 koupil ji dosavadní hejtman na Lysé Jiík Bachtl z Pantenova,

od nhož koupili a 1. 1546 doplatili Lysští »rathouz«, nyní dm ís. 265.

Obr. 111. Lysá n. L. Sochy M. Brauna ped kostelem.

L. 1548 koupil ji král Ferdinand. Císa Ferdinand III. odevzdal Lysou

Janovi svob. pánu Šporkovi, generálu, za výtené služby vojenské. V dob
pedblohorské piznávala se Lysá k náboženství kališnickému. eští Bratí

tu mli své stoupence. Za vlády Špork zotavila se z pohrom války 301eté,

ano za Fr. Ant. Šporka, vysoce vzdlaného, vdám a umní naklonného,

stkvla se mnohými ukázkami umleckými. Krom kostela umní milovný

hrab Fr. A. Špork pestavl zámek v Lysé, vystavl špitál Karlov a eremitáže

v lesích: sv. Václava na rozhraní brandýském, v ihadle sv. Jeronýma

a dále sv. Františka Serafínského; ozdobil je díly umleckými Braunovými

a Brandlovými. L. 1741 zrušeny, knží-beneficiati pevedeni do Lysé, kamž

peneseny i ony vci umlecké.

Po Fr. A. Šporkovi pešla Lysá na jeho dceru Kateinu, vdanou za

Fr. Rud. ze Sweertsu a Reistu, kterýžto rod vymel 1. 1848.
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Lysá utrpla velikými požáry: 1. 1666, 1682, 1837, 1873. Zvlášt

zhoubným byl 1. 1666, jenž zniil kostel sv. Jana, školu a radnici.

KOSTEL SV. JANA KTITELE, farní, pipomíná se jako farní

1. 1291. V dob husitské byl ve službách kalicha; po válce ticetileté obno-

vena fara katolická. Kostel r. 1666 neshoel úpln, nazývá se »pohoalým«,

jmenovit zstal presbytá; jakž takž opraven, až 1. 1719 položeny základy

k novému, nynjšímu kostelu, jehož stavba dokonena 1. 1740, vysvcen
1. 1741 od biskupa J. Rud. hr. Šporka. Stavbu )eho provedli: Jan Hebek,

mistr zednický z Lysé, Jan Kniel
,
tesa z Nov. Zámk a klempí Jindich

Syrový z Prahy. Dozor ku stavb ml mšan lyský František Kalina. Ze

starého peneseny zvony, ktitelnice, monstrance a j. — ve starém jen

nkdy bohoslužby se konaly, slul jen kaplí sv. Barbory; 1. 1793 prodán

vojenskému aeraru za skladišt, 1. 1879 zboen. (Dle staré fotografie byl

forem barokových s vysokou vží, z osy kostela postavenou.)

Stojí na námstí na míst povýšeném, pi zámeckém parku. Kolem

obíhá ze, díve hbitovní, v pdoryse ladn zprohýbaná, prejzy krytá,

s pískovcovým soklem a s nárožními sloupky, oímsovanými, na nichž

stojí pískovcové sochy, potem 13 v nadživotní velikosti (270 m vysoké

na podstavci 2 m vys.), díla sochae Matyáše Brauna z Braunu. (Obr. 110.)

Po stranách vrat rozestaveny jsou sochy: andl strážný a archandl Gabriel

— dále v právo pak sv. Matouš, sv. Marek, sv. Jeroným, sv. Ambrož,

sv. František Seraf. a sv. Josef; v levo sv. Jan ev., sv. Lukáš, sv. eho,
sv. Augustin a sv. Antonín. (Obr. 111.) Na soklu sv. Antonína zachován

jest nápis eský, latinský (týž) a nmecký. Nápis eský zní:

S. ANTONI,

opata a paufteionifa

lojnaffime abpcbom co

naffynta jafíuhanti

nemujeme gefjo oro

botoanim obbrjcli a f

brje&u toiecneljo ©pa
feni prjjgiti mofyli

fír$e Jtrifta ^Sana

naffejo Amen.

Na druhé stran: — — — — — (Oteno.)

QVOD NOSTR1S ME
RIT1S NON VALEMVS
E1VS PATROCINIO
ASSEQVAMVR PER
CHRISTVM DOMI
NVM NOSTRVM

AMEN.

10*
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Z námstí otvírá se železnými vraty, práce tepané, z první pol.

18. stol. Rozdlena jsou na dv kídla, dv postranice a nástavec. Plochy

lenny jsou pímými lištami, na nichž (á jour) sekaný pruh ve form
listové s nasazenými rosetami. Kresba jest soumrná: ze svislých píek
a spirálek. Pruty (profilu kulatého) roztepány jsou na konci v mask\,

Obr. 112. Lysá n. L. Mít na vratech hfbitovních.

karyatidy, zvíecí hlavy a karrikatury. Nástavec: spirály vyvíjející se z ka-

ryatid. Šíka 2 80 m, výška 2 20 w, nástavce 015 m. (Obr. 112.)

Na východní stn stojí dv pískovcové pyramidy (na kulich)

diagonáln postavené. Ve stnách sev. a západní, obrácených k záme-

ckému parku, ada slepých arkád s polokruhovými oblouky; v jejich

klenácích srdce. Na koncích arkád niky, menšího otvoru.

Kostel jest stavba orientovaná, s vží na východ, barokní.

(Obr. 113.)
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Obr. 113. Lysá n. L. Kostel tv. Jana K.

Západní prelí: Ve stedu portál pravoúhlý s jednoduchým

rámem, nad ním rovná ímsa krytá prejzy; výše okno, segmentov skle-

nuté, s úzkou ímsou, nesenou abrakovými konsolami. Po stranách dvojice

plochých pilastr s hladkými díky a pseudo-jonskými hlavicemi, jež nesou

úseky kládí a vyloženou ímsu. Nad ní patro hladké, dlené lisenami

s oknem ve stedu orámovaným. Rovná ímsa s prejzy, nad ní Štít hladké
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plochy, po stranách pilastry s nástavci volutov zatoenými — navrchu

štítek trojúhelníkový. Na nárožích železné urny.

Stny lodi jsou konkávn prohnuty, hladké, stejn lenny: dole

pilastry, v pate lisenami, jako v prelí západním. ímsa kordonová,

mohutná, oblomuje se na rozích a v ústupcích. Hlavice pilastr bohatší

nežli na záp. prelí, nejbohatší na stran jižní: ve stedu abaku mušle,

od ní visí guirlandy s tapci, doleji pás stojatých list. Dvée se závsami

tepaného železa. Okna sklenuta segmentem s hladkými chambranami. —
Portály (severní lichý) podobající se onomu v záp. prelí. Na ploše

lichého severního plastické znaky allianní, korunované, souasné.

Sakristie s oratoí byla pistavna: staveni patrové, hladkých

stn, s pultovou stechou; kolem oken a vchodu prosté chambrany.

Východní prelí zabráno skoro celé vží. Po stranách vže
prosté pilastry, na nárožích volutové vyzdívky a železné urny.

Vž: tyrboká, 55 m vysoká, typatrová, krytá cibulí, pobitou

plechem, s lucernou. ímsa kordonová i okapní zabíhají z budovy hlavní

i kolem vže. Na stran jižní a východní v nižších patrech okna malá,

tvercová : ve tetím pate ciferníky k hodinám, orámované štukové
;

ve

tvrtém okna zaokrouhlená nahoe s plochou chambranou.

Budova kostelní kryta jest valbou bidlicovou, s plechovým sanktusem.

Vnitek kostela. Presbytá tyboký se dvma okny na jih,

v pate se dvma páry oken. Na severu vchod do sakristie, ploše

pískovcov orámován, nad ním lože do oratoe, devná se znakem; vedle

okno na schodišt oratoe. — Presbytá jest sklenut dvma poli kížové

klenby bez žeber: širším a užším; sakristie též kížov bez žeber, orato

jest se stropem plochým. (Obr. 1 14.)

Lo: tvercová, krytá kopulí, s otvorem štukov orámovaným. Po

stranách podklenuta oblouky, hrany klenby splošeny. Do jižní zdi pro-

ražen portál, dole i v pate po páru oken.

Kruchta iní podobný prostor jako knžišt, ale kratší a o jednom

poli s klenbou kížovou. K tomu pati úzounká prostora schodišt
valené sklenutá s lunetami. Do kruchty svtlo pouštjí dva páry oken

se strany a dv ze západního prelí. (Obr. 115.)

V koutech vyplnných, mezi okny a na nárožích oblouk, oddlujících

knžišt a kruchtu od lodi, mohutné pilastry, nkde sdružené; pseudo-

jonské; s mohutným vejcovcem, kandovanou plochou abaku a guirlandy

ovšené. Nad nimi kolem veskrze probíhá ímsa, mocn vyložená,

o hrubých láncích. Dole kolem celé stny sokl. Polychromie stn nová.

Ve stnách etné výklenky: za hlavním oltáem, pro pontifikalní keslo,

pod kazatelnou, pro zpovdnice a j.

Kruchta na západ, nesená vzadu valenou klenbou s lunetami

nad schody, v pedu segmentem sklenutá na pízední pilastry a dva volné

sloupy formy toskánské, s díkem nahoru a dol zúženým. Balustráda

vyložená, zprohýbaná. Ješt ped ní vystupuje devná poprsnice, vyzdo-
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Obr. 114. Lysí n. L. Presbytí farního kostela.

bená kartušemi a guirlandami ezanými, prostoupená ve stedu menší

skíni varhanovou se soškou andílka na kotly tlukoucího. Vzadu varhany

o tyech vétších a tyech menších oddleních s ezbou krabatin a soškami

andl hudoucích na rozliné hudební nástroje.

Vnitní zaízení. Hlavní oltá. Po stranách tabernaklu kaplo-

vitého: s hojné vyvinutým ímsovím, s pyramidovými reliquiái, s rakvovou

mensou a soškami andl — dv brány prosté se sochami sv. Petra a Pavla
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v životní velikosti. Za oltáem na stn rám velmi hmotný, se štítkem

segmentovou ímsou korunovaným a andly posetým; na nárožích vásy.

Rám nesou andlé v lidské velikosti. Z první pol. 18. stol. Obraz oltání

5*5 m vysoký: sv. Jan ktí Pána Krista v ece Jordán v krajin roman-

tické, s mstem v pozadí, v oblacích holubice a Bh otec, obklopeni

sborem andl, Brandlv — ásten pemalován, jmenovit roucha.

Obr. 115. Lysá n. L. Kostel >. Jana. Pohled na emporu.

Svícny oltání cínové, lité, s tlaenými ornamenty rostlinnými na

noze a s nasazenými hlavikami andílími. Z pol. 18. stol.

Oltáe dva v presbytái, oba stejné: plochy nástnné s pkn
ímsovaným štítkem. Tabernákly nízké, nad nimi obrazy sv. Josefa a Panny

Marie, novjší, ve starších rocaillových rámech, nesené andílky. Mensy

rakvovité. Na pravém oltái hlavní obraz Piety: Matka Boží drží v klín

zsinalé tlo Kristovo, k nmuž se sklánjí dva andlé, i vzhru vznáší se

andl. — Na levém oltái srdce Páns kížem, kolem andlé se sepjatýma

rukama a kaditelnicemi. Oba obrazy, hlavn tento poslední, pemalovány.

Z první pol. 18. stol.
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Ped oltái mížky, sob podobné, z první pol. 18. stol. Na pravé:
spodní ást z tepaných prut plochých, vybíhající v rostlinné motivy —
svrchní: kulaté sloupky, uprosted baaté, mezi nimi kytky. — Na levé

spodní ást z prut profilu kulatého, roztepaných a zatoených v závity,

nahoe jako v právo.

Kazatelna: kní vede s pravé strany visutá gallerie se míží tepanou

(pol. 18. stol.) z prut plochých, s ornamentem rostlinným, mížkami a zá-

vity. Spodek kazatelny ukonen hroznem, tyboký, poprsnice ve svých

plochách prohnuta, oímsovaná, s reliefy ty evangelist. Stíška podobn
oblomovaná se soškami andlv a Kristem kíž držícím. První pol. 18. stol.

Dva oltáe v lodi téže nástnné architektury ezané jako pedešlé.

Nad tabernáklem levého obraz sv. Jana Nepomuckého nový, výše

hlavní obraz sv. Václava: v brnní a s gloriellou kolem hlavy obstou-

penou andly
;
na pravém s v. Antonín, výše hlavní obraz sv. Jeronýma

(2'75 m X 1 62 w), poustevníka: polonahý toucí v knize, jak pijímá po-

selství andla — shora znjí trouby. Siln pemalován, jmenovit šat

a andl. Z po. 18. stol. Oba tyto obrazy byly do kostela lyského pe-

neseny z bývalých eremitáží, pipisují se Brandlovi.

Lavice v lodi dubové, na postranicích vyezávané, na poprsnicích

pilastry lenné. Z pol. 18. stol. — Na lavicích jsou rozloženy zpvníky,
mezi nimi staré z 1. 1719 »Slavíek rajský ... to jest kancionál* od knze

Jana Jos. Božana, faráe chroustovského, pipsané hr. Fr. A. Šporkovi.

tyi zpovdnice trojdílné, s monogramy ve štítech nad stedem:

MARIA, IOSEPH, IHS, ANNA. Pol. 18. stol.

Pontifikální keslo: v oválové kartuši erb šporkovský
;
ná-

stavec ezaný, volutový. První polovice 18. stol.

Dv lavice patronátní pkn intarsované, z polovice 18. stol.

Dva barokní krucifixy: jeden v životní velikosti, devné, umle
ezané. Z 18. stol.

Obraz v presbytái, Ukižovaného Krista, na plátn, velmi slušný,

z konce 18. stol.

Ktitelnice cínová 0'95 m vysoká, podoby obráceného zvonu na

tech nohách, ukonených v kopyta ; na plášti se dvma maskami lv
s kruhy v tlam a se temi lupeny rocaillovými na obvod, pozdji pi-

dlanými. Svršek s nohou balustrovou a koulí, do níž zasazen plechový

obraz: kest Pán. Ze 17. stol. — nejspíše z 1. 1668, kdy dáno za novou

ktitelnici 8 zl. (Úty.)

Monstrance stará, mdná, z konce 17. století: noha elipsová, po-

krytá stuhovou dekorací, v níž jsou medaillony: sv. Vít, sv. Jan Nepom.,

sv. Vojtch a sv. Václav. Na paprscích nový rámec, zadní jest pvodní

(stíbrný), ozdobený akanthovými listy a prázdnými medaillonky.

Monstrance, empirová z poátku 19. stol.: s klasy, vinnou révou

s nasazenými hautreliefy tepanými sv. Vojtcha, sv. Lidmily a po rzn
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Nejsvtjší Trojice. Na noze tepané obrazy svátých patron eských: Víta,

Václava a Jana Nepomuckého.

V oratoi se chovají: kalich z 1. 1854 s reminiscencemi rokokovými-

Druhý kalich, 0'25 ni vysoký. Noha a nodus jsou nové, kupa stepaným

pláštíkem: na nm stuhové ornamenty, v nich rže a v mezerách hlavy

andílk. Z polovice 18. století.

Pacifikál vysoký 0'245 m. Noha tysegmentová s tepanými roz-

vilinami a reliefem Pána Krista: nodus hruškovitý. Svršek — kíž starší

jeho ás ze 17. stol., vyhloubený jakoby pro schránku na ostatky; vzadu

nasazen krucifix, litý, rázu renaissanního a kolem vyryté motivy vtévkové,

ze 17. stol. Znaka pražská G V, nezetelná. Druhý pacifikál, rokokový^

bez hist. ceny.

Na oratoi jsou dv kredence dubové z pol. 18. stol
;
v sakristii

mimo n kredenc s lištovou dekorací, z poátku 18. stol.

Naproti hlavnímu vchodu epitafium hrab. Jana Šporka z erveného

mramoru, vysoké 4 60 >«. (Obr. 116.) Uprosted podélná deska a v ní ,

vysoko tesaný obraz
(

s
/4 životní velikosti) hr. Šporka v brnní. U nohou

rytíská rukavice, v pravici maršálská hl, v levici helma s chocholem.

V pozadí opona. Pod deskou kartuš s maskami, visící guirlandou a nápisem:

Der Hochvnd Wohl-
GEBOHRNE HERR HERR IOHA-

NN DES HEYLIGEN RÓMISCHEN RE-

ichs Graf von Sporck Herr avf

Liessa • Konoged Herzman Mies

tez Moraschietz • Gradlitz Mal
LESCHOW • HORZENOWES VND Bl G

liz • Der Róm : Kay : May : Kriegs-

rath General vber Dero
Cawagleria vnd Bestelter

Obrister zv Ross • Anno
i - 6 • 8 • o •

Po stranách na kandovaných konsolách dvojice sloup s toskánskými

díky a hlavicemi jonisujícími, jež zdobí hlavy andílk. Na stn mezi

sloupy vysoko tesaný feston ovocný (réva a hrušky).

Nad sloupy úseky kládí s hlavami andílk nesoucí ímsu, nad tmito

úseky oblomenou ; ve vlysu draperie. Nad ímsou, ve stedu bohat tesaný,

vysoko plastický znak v orámování vojenských trofejí. Po stranách znaku

úseky segmentové ímsy, na nichž allegorické sošky.

Zvony visí na vysoké vži v devné stolici.

1. Poledník, Maria, má výšky 0 27 m
,
prmru 0 31 m. Ucha pleten-

cová. Horní okraj zdobí úzká bordura rozvilinová. Pod ní te se nápis:
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REGINA CELÍ LETARE AQVIA QVEM MERVISTI PORTARE. Vlys kompo-

novaný z rozvilin stoených do kruhu, kteréžto lodyhové kruhy jsou svá-

zány; mezi tmito závitky nahoe i dole kvítky. Pod tím 1551.

2.

Prostední, nejvtší zvon, Jan Ktitel, má výšky 102 m (125 m),

prmru T30 w. Na uchách masky. Hoejší kraj vroubí kvítková, pricqueyovská

bordura; pod ní jednoádkový text:

DEO TER OPIMO MAXIMO GENITRICI DEI MARIAE VIRGIN1

DIVOQVE IOANNI BAPTISTAE A 1677.

Pod nápisem: sv. Václav, sv. Jan Ktitel a Panna Maria v kaplice.

Pod tmito obrazy vlys rozvilinový, pricqueyovský, ovšený festonky.

Na dolejší polovici plášt: a) na str. vých. Ukižování Pán na pod-

stavci, na nmž stojí pod kížem ob Marie
;
b) na str. severní nápis

:

) na str. západní: erb šporkovský, po jeho stranách nápis:

C1MBALA QVAE NOBIS RABIDVS DIFFVDERAT IGNIS

CVRAVIT FIERI SVMPTIBVS ISTA SVIS

IOANNES S. R. I. COMES DE SPORK D. IN LlSSA

Konogedt Miestetz Moraschitz

Gradlitz et Maleschow S: O:

R: M: CONS: BELL: Generalis

SVPER CAVALERIA ET SVPREMVS

3.

Jan Ktitel, má prmr 0 80 w, výšku 0 57 m. Ucha holá. Kolem
hoejšího lemu otoen kvtinový feston. Na plášti dva vypouklé obrazy

:

Sv. Jan Ktitel s kížem a ovekou, pak sv. Petr a Pavel. Podél dolejšího

okraje jest nápis:

4.

Umíráek, v okn: prmr 031 w, výš. 027 m. Ucha holá,

hoejší lem plášt zdobí pásek rozvilinový.

V sanktusu zvonek vysoký 0'45 m, (s korunkou) tak i široký. Ucha

hladká. U koruny guirlandy vavínové, pepásané. Na plášti reliefy sv.

Václava a sv. Floriána. Na vnci nápis: ANNA KVHNER 1808.

V lucern dva cymbály, hladké, bez nápisu.

IOANES FRANCISCVS TVNC
TEMPORIS CAPITANEVS

L1SSENSIS;

Vnivs Regiminis Eqvitvm

d

)

Na str. polední:

Priqvey Neo
viensis Me Fvdit

ECCE AGNVS DEI QVI TOLIT PECATA MVNDI
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(L. 1667 dle zádušních pot dáno zvonai do MI. Boleslavi [Pric-

queyovi] za slévání dvou zvon 279 zl. a 1. 1668 sléván malý zvon
nad kostel za 8 zl.)

Kostelní pee z r. 1738.

KLÁŠTER bývalý augustiniánský pod ochranou sv. Jana Nepom.,
nyní zrušený, vypínal se na jižní stran zámeckého vrchu; nyní jsou v nm
kanceláe a byty panského úednictva. Starý klášter v Lysé byl 1. 1421

od Husit zboen. L. 1713 obnoven jako residence, 1. 1731 potvrzen jako

Obr. 117. Lytá n. L. Bývalý klálter.

klášter augustiniánský, 1. 1739 vystavn kostel Panny Marie na míst starého

téhož jména a na míst kaple sv. Desideria. L. 1813 byl klášter tento

zrušen
;
budova klášterní dostala se v držení vrchnosti, z kostela stala se

kontribuenská sýpka. L. 1891 byl kostel zboen a na jeho míst jest

nyní dvr. (Obr. 117.)

Východní prelí kláštera jest jednopatrové se tíosým risalitem,

jenž ukonen jest trojstranným štítem; uprosted socha sv. Mikuláše, na

rozích sochy stojících andl. V postranních kídlech po tyech oknech.

Stny hladké, rohy skulacené, okna prost orámována. Ve steše sedlové

vikýe s okrouhlými otvory, s ímsou segmentov prohnutou a postranními

pilastry. Vchod s pískovcovou chambranou. Dvée pobity jsou plechem,

na píražnici vyryty listy akanthové a letopoet 1 • 7 • 3 • 1.

Pízemí sklenuto bez Žeber, jen v jižním kídle, v ostatních niveau

dvora dovoluje jen patro první a druhé. Portál devný, dvée s vyezá-

vanými ornamenty, nad nimi ímsa s kartuší.
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Prelí jižní: risalit tíosý, dv postranice o tech osách. Nad

postranními kídly vikýe s ímsami prohnutými. Risalit má v prvním pate

v oknech kuté míže vyložené, ímsy rovné s velikými klenáky ; ve druhém

pate ímsy do úhlu lomené a abrakové ozdoby. Štít trojstranný, prázdný,

na nárožích putti, nad stedem socha sv. Jana Nepomuckého.

Kídlo západní — hospodáská klna.

Prelí severní utvoeno postranicí kídla východního s vi-

kýem a ímsou lomenou trojstranné a podobným zmodernisováním jako

u kídla západního. Mezi nimi pízemní hospodáské stavení s vikýi, pro-

stoupené ve stedu vží. Vž je tyboká, se vchodem bossažovaným

;

patro má hrany ubrané, stecha moderní, stanová.

Vnitek dvora utvoen jest tymi kídly a slouží úelm hospo

dáským. Díve byly sem oteveny z prvního patra arkády segmentové,

jež nyní jsou ásten zazdny, ásten zkráceny.

ZÁMEK stojí na konci msta Lysé, na nejvyšším bod zámeckého

vršku, odkud malebný a daleký otevírá se rozhled do roviny labské. Skládá

se z budovy hlavní o dvou patrech a dvou kídel: pravého jedno-

patrového a levého dvoupatrového (na str. západní). Pravé kídlo slulo

díve » loveckým zámkem Rudolfínským* a jest nejstarší ástí zámku. Celá

budova pochází z konce 16. vku, ale byla od Fr. Ant. hrab. Šporka

úplné pestavna, až na zmínné pravé kídlo. (Obr. 118.)

Ze parku stužena jest opráky hranolovými, na nichž sedí stídav
vása a soška (z doby empirové); ze jest hladce omítnuta a nahoe
všelijak vykrojena.

Prelí zámku, obrácené k jihu s pohledem do roviny polabské,

lenno jest risalitem o tyech osách, jen nepatrn z plochy vystupujícím,

a postranními ástmi o pti osách. Ke koncm jich víží se krátká kídla,

v pravém úhlu. Risalit: v pízemí terasa, nesená pilíi a temi segmentovými

oblouky. Pod ní portály s balustrádou, v rozích zakulacenou, ovály pro-

lomenou. Obma patry stoupají pilastry s barokn korintskými hlavicemi

a hladkými díky, dlíce jej na sted o dvou a postranice o jedné ose.

Okna v prvním pate pravoúhlá, s ímsami trojúhelníkovými, ve druhém

segmentovými. Nad stedem štítek trojúhelníkový, v nm hodiny. Nad
celým risalitem attika, po stranách prolomená oválov a ukonená pilíky

s vásami. Nad stedem attiky nástavec, na nm vása, s níž guirlandy ke

koncm splývající drží sedící putti. Stny postranice hladké, okna v pízemí
hladká, v patrech se stejnými ímsami jako v risalité, vikýe nad stedy
s oválovými otvory, ozdobené mušlí a ímsou segmentov pohnutou. Stecha
mansardová a bidlicová.

Kídlo na levém konci pistavné má jednopatrové prelí k jihu.

Jest trojosé, v pízemí má rohy bossažované, mezi okny bossažované pilastry,

okna s polokruhovým obloukem
;
nad kordonovou ímsou v pate posta-

veny tyi pilastry s pseudokorintskými hlavicemi, s úseky kládí, nesoucí

okapní ímsu. Okna v pate nahoe v rozích zakulacena, ímsa nad stedním
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trojúhelníková, nad postranními segmentov uprosted prohnutá. Nad okapni

ímsou attika, nad stedem plná a trojúhelníkovým štítkem ozdobená, nad

stranami prolamovaná, s vásami na postranních pilíích. Nad plným stedem
vyzdén nástavec se dvojznakem korunovaným, z pískovce tesaným, jejž

drží dva sedící andílkové. Ped toto prelí vystavna málo zvýšená terasa

s balustrádou kuželkovou z pískovce.

Obr. 118. Lysá n. L. Zinek.

Strana východní pistavného kídla má okna v pate s ímsami
trojúhelníkovými a risalit ve stedu trojosý, zcela shodný s oním ve hlavním

prelí
;
jen v nástavci attiky místo znaku jest urna. V pate ped stedním

oknem balkon na tech volutových konsolách, s míží tepanou, barokního

ornamentu; pod tím v pízemí vchod prostý, se 3 schdky.

Na konci pravém k hlavní budov piléhá starší, krátké kídlo
o dvou osách, jehož okna v pízemí mají nad sebou veliké mušle; jest

to zámecká kaple. Odtud v pravém úhlu jde v ped (k jihu) dlouhé
kídlo hladkých stn, o 14 osách, v pízemí ásten s lichými arkádami,

• na konci s velikou branou do parku. Jest to stízlivé stavení, s valbou taškovou.

Severní prelí zahradní (zadní) shodné úpln s prelím jižním;

jen ásti postranní mají místo pti, sedm os okenních, v pate není terasy,

a ve štítku hodin. Zdných viký zde není.
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Na levém konci fagady vystavéna terasa, s níž vede schodišt,

v úhlu lomené, do parku. Terasa zabíhá do 1. patra a zabírá 2 osy

okenní; jest zdná (uvnit s místnostmi ploše krytými) s balustrádou ku-

želkovou z pískovce, pilíky hranolovými stužená. Jest modern vypravena.

Postranní prelí hlavní budovy (na východ) zabírá z vtší

ásti kaple, v ped vybíhající, patrová. Uzavena jest v pdorysu obloukem,

stny lenny pilastry s hlavicemi ímsovitými; kolem obíhá sokl; mezi

patry lišena, svrchu ímsa. Okna v pízemí pravoúhlá s plochými nástavci

oímsovanými a s velkými klenáky, v pate polokruhová s chambranami

o velkých klenácích a s ímsami zprohýbanými. Kryta jest valbou bidli-

covou, se sanktusem.

Východní fagada pravého kídla vyvedena ve slohu rann
barokovém. Z pvodní doby, kdy zámek byl vystavn, z asu Fr. Ant.

Šporka. Mezi 14 okny stojí od soklu až do okapní ímsy hladké pilastry

nesouce na ímsovitých hlavicích kládí hladké a ímsu oblamovanou. Pí
zemí a patro oddluje plochá lišena a výpln; kolem oken chambrany.

Valba s vikýi. Na jižním konci brána segmentov sklenutá, barokn
bossažovaná, nad ní ímsa rovná, a nad ní plastický pískovcový erb

šporkovský s korunou z po. 17. stol. Prjezd sklenut valené s lunetami.

Západní prelí utvoené postranní fagadou hlavní budovy

a západní stranou levého kídla. Výzdoba stn tyosého prelí hlavní

budovy shoduje se s fagadou hlavní (prelní), jen pilastry jsou zde sdru-

žené a attika nad ímsou uprosted prohnutou jest menší, s vásou ve stedu

a s putti na koncích. Strana pak levého kídla má tíosý risalit, shodný

s jižní stranou tohoto kídla (v nástavci vása místo erbu), okna dole

s rovnými ímsami, sdružená nahoe s ímsami.

Vnitek. V prelní stran, v prvním pate, od schod po stran

levé (k východu) veliký, obdélný sál se 6 vchody a okny. Má strop

plochý, rákosový, s freskami — biblické a mythologické výjevy —
v kasetách orámovaných lištnami s akanthovými listy. Ve stedu hostina:

MENE THEKEL FARES. (4.) V ostatních výplních:

1. Na voze jedou ženy s ovocem a klasy: po stranách lev, lvice, tigr,

levhard — v pozadí park.

2. Ped palácem rozmlouvá dívka s vojínem, v pozadí krajina

s vojskem.

3. Vulkán kuje lebky (brnní), v právo již hotové brnní, v oblacích

Zeus a Hera.
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5. Neptun jede na voze, kolem ryby, raci, triloni, v levo lo ecká.

6. Holofernes a Judit: v právo výjev s hlavou satou, v levo tábor

a stedovké msto.

7. Dole ptáci v krajin jakési, nahoe v oblacích ženy, v levo

bh vtr.
Mramorové krby z erveného mramoru.

Obrazy: 1. peka, z pol. 18. stol., 2. sv. Rodina, z po. 19. stol.,

3.

Ti králové, z pol. 18. stol.

Portréty hrabci rodiny Šporkovské v nejednom exemplái, zvlášt

povstný generál Špork, biskup Špork atd.

Ve druhém pate v týchž místech v prelí sál obdobný.

Na strop ve stedu oválný obraz v laurovém plastickém vnci,

po stranách kasety.

1. Adam a Eva v ráji v nkolika episodách: jich zrození, jich život

mezi zvíaty a ptáky, zhešení.

2. Kronos s hodinami
;
taneník s pochodni — na druhé stran žena

s pohárem vína. V právo hrad, v levo moe. Dole na zemi zbran, zabití

ptáci, ryby v sítích, ovoce.

3. Zámek s parkem, v nm hostina, hosté se procházejí.

4. Hrad, ped ním lovci štvou jelena, v levo na loce jezdí.

5. Allegorie luny a vinaství s emblemy: dole ovoce, v právo zámek

se zahradou a ekou.

6. Allegorie moudrosti a svobodného zednáství, nesou medaillon

s reliefem: zámek, nádvoí zámecké, ovoce, klasy.

7. Výjev z pístavu, obchod, nakládání zboží.

8. Stavní vže babylonské (moderní architektura).

9. Allegorie války — léta.

Stny jsou pomalovány vtšinou výjevy vojenskými. Orámování
ploch je prosté, sokl z obdélných výplní s laurovými vnci kol oválných

medaillon s portraity, mezi freskami pilastry a supraporty s laurem.

Stna severní, jejíž dv tetiny zabírá výjev válený: válící strany

rozloženy jsou po obou bezích eky Ráby, jízda i pší v etách, dlo-

stelectvo táhne proti sob. Nad obrazem císaský orel s korunou, držící

folii, nápis jest již vyten. V krajin mezi vojsky vidéti kostely, msta,

stany — vesms v podob tehdejší (17. vku); nad nimi íslice ukazují

na výklad, již ztracený. V tetin zbývající výjev menší: válená episoda,

jízdecký boj, malovaná zrunji jmenovité v jednotlivostech.

Soupis památek hist. a umi. Pol. okres Ml. -Boleslavský.

II
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Sténá východní. Ve stedu nade dvemi rám s laurovými vénci.

vásy a medailion. v nmž obraz hrabte Šporka, pak v arkád malovaná

knihovna, nad vrcholem plastické kartuše s malovanými erby.

Nad postranními vchody dv výpln v prostých rámech: 1. Srážka

jezdecká a pepadení vesnice. 2. Útok jezdecký v širém poli. (Obr. 119.)

Stna jižní. V pti špaletách tyto fresky: 1. Hrab Špork na

koni v brnní ale bez helmy
;
k se vzpíná. 2. Obležení hradu. 3. Oble-

žení hradu : obléhající útoí po most, obležení se brání. 4. Ptka jízdy

a kopiník s nepítelem, v pozadí msto. 5. V páté výplni vása na konsole.

Stna západní. V rámu urna s laurovými vnci, ostatek vy-

pluje obraz bitvy : v právo dlostelba a vozy, ves s kostelem, v levo hrad,

v zadu vypálené vesnice; v pozadí ješt spoádané oddíly pchoty, jež

nezasáhly v boj.

Kamna rokoková z druhé polovice 18. stol., hndé polévaná.

Vedlejší pokoj se stropem malovaným:

1. Lada láká jinocha. 2. Lada sedí u jinocha, jenž odložil kopí. 3. Dívka

s okovy, delfín vodu chrlící, v pozadí antické msto. 4. Lada chová Milka,

v pozadí jede mladík na voze taženém 4 koni — Mílek po nm stílí.

5. U mrtvého muže v kroji španlském kleí žena v soudobém kroji.

KAPLE. Dvée do kaple dubové, ebenovým devem vykládané

(geometrické obrazce). Kolem rám, svrchu ímsa. Z pol. 18. stol.

Kaple jest sklenuta valené. Klenba jest dlena pásy, v plochách štu-

kové výpln rokokové z rocaillových mížkových motiv. Kolem ímsa vy-

ložená, nesená na stnách dvojicemi pilastr plochých s hlavicemi pseudo-

korintskými, s hlavou andílka a nad tím úseky kládí. Okna polokruhov

peklenutá, ploše vyšpaletovaná, v oknech moderní sklenomalby.

Oltá. Architektura tabernaklu kaplovitého: bžný barok z pol.

18. stol., po stranách brány s kartušemi v nadpražích a s vásami. V zadu

na stn andlé, již nesou obraz v oválném rám s krásným nástavcem

mížkovitým, akanty zdobeným. Obraz jest na plátn malován: svati Ti
králové klekají ped Madonnou; v zadu jejich prvod, vojáci, velbloudi.

Zadní partie jsou temným koloritem vyjádeny, více svtla mají hlavní

osoby: sv. Ti králové a Madonna. Obraz nepochybné P. Brandlv.

Obrazy: Obraz sv. Jeronýma, silné pemalován, z po-

átku 18. stol., piítá se P. Brandlovi. Svatí muedníci, Sedm svtc, oba

z téže doby.
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Nejvzácnéjší historická památka v kapli jest obraz sv. Jana
Nep., jejž koupil baron Leitenberger od Mnsgre K. Jaeniga; o nm
v »Albu svatojanském*, jež vydali Dr. Podlaha a Šittler, na str. 11 . - 12.

jest poznamenáno, že byl malován dle svtce samého. Obraz náležel kdysi

K. Sketovi
,
pozdji byl majetkem rodiny Ledvink z Adlerfelsu v Mostu.*)

Ve starém traktu v prvním pate sí s architektonicky ešenou

pepážkou, z mramoru; sloupy korintské nesou kládí a úseky íms seg-

mentových, diagonáln postavených; kládí se prohýbá nad stedem polo-

kruhov. ímsa a vlys obíhají kolem. Schodišt prostá.

Trakt pistavný na západ má pízemí sklenutá plackami na

toskánských pilíích, schodišt dvoudílné v pravém úhlu lomené, zábradlí

prolamovaná, na nárožích putti s emblémy a košíky, v nichž ovoce a kv-
tiny. Na strop freska zcela pemalovaná: kolem sloupoadí na sloupech

jónských s balustrádou
;
oteveným prostorem vidéti na nebe, kde v oblacích

sídli bohové antití, nejvýše Zeus a Hera. V prvním pate jsou stropy rovné.

K zámku piléhá na zad PARK francouzský, na východ terasovit

založený.

Z umlé cesty stoupá se po tech schodištích na plochu travou porostlou

Na nárožních pilíích pískovcová allegorická putti: 1. s rybou, s rýem,

vásou, s ohnm, mchem a ptákem; 2. slunce, plmsíc, socha Adonisa,

Diany . . .

;

3. putti s rohem hojnosti a úlem, se lvem a rohem hojnosti, s vel-

bloudem, putti s rohem, stojící na hlav ryby. — Proti schodištím sochy:
1. Neptuna, 2. muže s orlem, 3. dv sedící lvice. Mezi schodišti tyi
roní asy: dívka s kvtinami (jaro), s klasy, s hrozny, muž v kožichu,

vedle nhož andl s uhlím v hrnci.

Opodál v kout jz. náhrobek Šporkv z erveného mramoru
svrchu kartuš, s okraji zohýbanými. Nápis shodný s oním na náhrobku

v kostele, liší se zakonením

vSo Gestorben Den 6. Avgvsti

Anno 1679.

WAS ICH GEWESEN BIN DEM DER
TODT ElND ENDE 1 3ITT LESER DAS ES

Gott Zvr Sehlen Heil Mír Wende

Dole v oválovém vnci laurovém erb Šporkv.

Vedle tohoto náhrobek podobný s erbem v kartuši, z erveného
mramoru, nápis vytelý.

U cesty parkem napí dol bžící stojí 12 allegorických soch,
12 to msíc, na podstavcích, jež obsahují nkteré chvaloei, na p.

:

zái pedstavuje lovec se psem, nápis pak vychvaluje užitenost lovu
;
leden

*) O pedmtu tomto pojednávají : Pubika : Chron. Gesch. Bohmens III., 130
; Jar.

Schaller: Beschreibung Prags I., 116; Dr. G. Pazaurek: Carl Sketa (1889) 48 a Vlast XII.,

1896, 385-6.
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zobrazen mužem s uhlím, únor ženou s kolái a vínem, bezen — martius

vojákem (obr. 120.), duben zahradnicí, kvten ženou s kvonou, erven

pastýem, ervenec ženou s máselnicí, srpen s klasy, íjen vinaem, listopad

mužem s kancem a prosinec mužem v kožiše. Všechny tyto sochy v zá-

meckém parku piítají se M. Braunovi.

Obr. 120. Lysá n. L. Braunova socha v sámekem parku : Martius.

RADNICE se stízlivou hladkou fagadou, s podloubím, na šest pi-

lí kížov bez žeber sklenutým. Pízemí radnice klenuto valené s lune-

tami, z 18. stol.

Na radnici umístno jest MSTSKÉ MUSEUM, jež obsahuje pa-

mátky hlavn místní. Z jeho sbírek pro soupis se zamlouvají: 1. Pee-
tidlo cechovní, okrouhlé, 0 038 m v prmru, bronzové, s erbem, se šesti

emblemy cechovními a opisem:

PECZET POCZTI • CZECH • TRVRZ : ZAMZ : RVCZ : A : SELA :

W M1ESTIE NOWE LISÍ.
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Na pásce svrchu:

Obr. 121. Lysá n. L.

Mstské museum. Pre.

Na svrchní stran:

Anno 1717 a GN
KM Držadlo pevné.

2. Peetidlo cechovní, mosazné, okrouhlé,

v prmru 0035 m. Uprosted Adam a Eva pod

stromem. Opis

:

P : P : RZ : HRNCZIRSKE HO • M : LISSI.

Z první polovice 18. stol.

3. Peetidlo cechovní, mosazné, okrouhlé,

v prmru 0*044 m. Svrchu koruna, emblemy spo-

lených emesel, opis:

P : STRIDNI CECH W MNESTE LISÍ.

Anno 1717 a ™ (Obr. 121.) DrJad|o pevné

Dva kachle z 15. stol., jeden z 18. vku.

Zbran, závsy, pítuhy barokní, tepané
; dvíka z barokní skín.

Obr. 122.—123. Lysá n. L. Mstské museum. Ze sbírky prachistorické.

Z národopisné sbírky: džbánky, sklenice z 1. 1813, barokní kropenka.

Obrazy: 1. krajina pímoská (z 18. stol.); 2. fotografické pohledy

a rytiny z Lysé, jmenovit z r. 1712; 3. sv. Prokop (18. stol.)
;

4. sv. Ro-

dina; 5. Fr. Ant. hrabé Špork (z poátku 18. stol.); 6. sv. Lidmila;

7. jakýsi svtec; 8. císa Josef II.; 9. hostina (z první pol. 18. stol.);

10. sv. Jií, z 18. stol. — Soška sv. Antonína, barokní.

Pedhistorické vykopaniny. (Obr. 122. a 123.)
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SOCHA SV. FRANTIŠKA V Lázeské ulici, z pískovce pékn
modelovaná, skoro v životní velikosti. U nohou hlava andílí. Rameno
lucerny souasné, z 18. vku, z plechu vytepávané s barokním ornamentem.

SOCHA SV. FLORIÁNA u zámku, 4 m vysoká, pískovcová, ba-

rokní, na podstavci s ímsou a festony ovšeném. Z druhé pol. 18. stol.

SOCHA SV. JANA NEPOM. U zámku z první pol. 18. stol. Na
prostém podstavci, skoro v životní velikosti

DM . 265. má taškovou mansardu, pkný viký se štukem

a ímsou. Z první pol. 18. stol.

HOSTINEC »U NÁDRAŽÍ... v nadpraží ze štukoví mušle

a letopoet 1808. Stecha mansardová, šindelová

EREMITÁŽ SV. VÁCLAVA, v lese, na rozhraní panství lyského

a brandýského.*)

Po obou stranách kaple, ásten dosud zachované, stáli dva andlé nesoucí

lampy s vným svtlem. Vedle kaple byl stan poustevník, ped kaplí budova, v níž

dole byl byt pro beneficiáta, nahoe pokoje hrabcí. Nedaleko stála vž s vtrným
mlýnem; kolem prostírala se zahrada s vodotrysky a 14 sochami Braunovými.

Ze všeho zbyla jen kaplika, tyboká
;
prelí její jest oteveno

výklenkem polokruhovým, orámovaným lištami
;

ve cviklech štukové listy

akanthové. Po stranách výklenku dva pilastry s pseudokorintskými hlavi-

cemi; nad nimi úseky kládí s vlysem, v nmž akanthy, výše ímsa a tym-

panon se segmentovou ímsou, na ní moderní kížek. Na stranách kaple

podobné pilastry jako v prelí.

Ve výklenku z pískovce tesaný relief v rámu ozdobeném styliso-

vanými akanthy: sv. Václav drží se kruhu ve vratech, klesá ze zadu pro-

bodnut zbrojnošem v plášti vlajícím. Nahoe v oblacích andl a hlavy

andílí. Zaátek 18. stol.

Ped kaplí na hranolových podstavcích sochy andl (celek asi

5 m vys.), stojící, v podob mladík nesoucích svítilny a na nich lidské lebky.

KARLOV — bývalý špitál z první pol. 18. stol., nyní hospodáská

stavení. Pvodní stavba zmodernisována, klenby sneseny. Na stední

z nich, konírn, zachováno nkolik plochých pilastrú a uprosted portál

s pískovcovým orámováním a ímsou ve stedu prohnutou.

Lysá Stará viz Stará Lysá.

Malkov.
Vank 115, Sedláek X, 387.

Zašlý HRAD v okolí strenickém naproti ejkám, po nmž neza-

chovalo se ani hradišt, ba ani jméno, ježto lid jej zkomolen jmenuje

*) Eremitáž a kaple v Bon Repos, mezi Lysou a N. Benátkami, nyní majetek

benátecký, viz titul Bon Repos.
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Moukov. A právé toto jméno m uvedlo na jeho stopu, tím více, že se

tam picházelo na základy ZDI, stepy, kamení. A v okolí strenickém

Malkov býti musil. (Výsledek tento uveejnil jsem v Památkách ve lánku

o zašlých osadách v Boleslavšt.) HRAD tento stál na ostrožn proti

ejkám, mezi údolím potoka strenického a roklí do tohoto údolí od se-

veru bžící
:

prof. Sedláek v Hradech a zámcích nakreslil pdorys tohoto

hradišt.

L. 1354 pipomínají se Jindich a Arnošt z Málková. V 16. stol.

drželi »pustý« Malkov Klusákové z Kostelce a na Horkách. L. 1599 pi-

pomíná se naposledy »pustý< hrad Malkov, potom zašel úpln.

Matrovice,

ves vých. od Bezna se dvorem poplužním, pi nmž nkdy TVRZ stá-

vala; na ní sedli Matrovcové z Matro vic; mimo Matrovice pipomínají

se listinn též Matroviky.

Meeíž.
Na západní stran osady hledá se HRADIŠT, kde se íká *Na

hrádku*. Meeíž bývala mstekem; z té doby prý pocházejí názvy: Na
rynku, Za vály, U šibenice.

Obr. 124. Meeil. Kostel tv. Kfile. Pohled od severovýchodu.

KOSTEL NALEZENÍ SV. KÍŽE jest filiální; fara v Dol. Slivn.

Ve 14. stol. býval farním. L. 1363 plebán meeížský uvedl faráe do
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Slivna. Farním zstával ješt ped válkami husitskými: 1. 1406 kn. Petr,

eený Kleka, smnil Meeíž (Tadra V., 59).

Obr. 126. Mcíeit. Kostci sv. Kitc. Oltá.

L. 1620 po bitv na Bílé Hoe vytloukli a vypálili Meeíž Poláci,

zvonice shoela a zvony se rozlily. L. 1650 pipomíná se jako filiální, jejž

spravovali faráové v Pedmicích
;
ponvadž Pedmice byly daleko
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a pes vodu, Jizeru, byla Meeíž 1. 1786 pipojena jako filiální k Dol.

Slivnu.

Kostel jest stavba gotická, ze 14. stol., orientovaná. K nmu
druží se na západ pedsíka barokní, užší a nižší; do ní vede je-

diný vchod tyboký, se segmentovým okénkem nízkým
;
na severu nízká,

tyrboká, sakristie bez venkovských dveí. V rohu severozáp. jediný

Obr. 127. MefeHž. Zvonice.

oprák, nízký, massivný, krytý prejzy. Nad stechou sanktus plechem

pobitý; v nm zvonek. (Obr. 124.)

Presbytá uvnit stejn široký s lodí, uvnit však jest zšíí A’ 10 w,

lo 6 m. Sklenut jest kížov, bez žeber; v závrce svorník okrouhlý se

znakami. Žebra sbíhala na konsoly (4): za oltáem v právo kotouová

se znakami, v levo stlaený válec s podloženým kuželem dol obráceným;

konsoly u triumfálního oblouku: pravá schází, levá maska s epicí. (Obr. 125.)

Okno jedno zmodernisované, s hlubokými špaletami; za oltáem okno go-

ticky mírn lomené, s ostním pískovcovým a špaletami.
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Sanktuarium po stran evangelia jest goticky lomeno a profilo-

váno oblounem ; výšky má 0 78 w, šíky 0*39 m. V právo tyboký vý-

klenek, vysoký 01 5 w, šir. 0‘13 m.

Dvée do sakristie polokruhové s ostním pískovcovým, na

hranách síznutým. Klenba sakristie valená, barokní.

Vítzný oblouk lomený, hrany síznuté, mnohem nižší nežli

presbytá a lo: výška jeho 3*62 m
,
výška lodi 5’ 10 m\ nejširší svtlost

oblouku 2*94 m.

Lo kryta plochým stropem, osvtlena okny moderními : dvma
v jižní stn, jedním v severní.

Kruchta devná v rozích podložená, rovná, varhany chudiké.

Pedsí sklenuta kížov.

Hlavní oltá sešlý; tyi oblé sloupy s korintskými hlavicemi

nesou kládí lomené a na nm ímsu uvnit prohnutou. Hlavní obraz: sv.

Helena. V nástavci obraz vytený, po jehož stranách sloupky vrtulové nesou

kládí. Po stranách hoejšího voluty, po stranách dolejšího obrazu ezba akao-

thových rozvilin. Nad východem za oltá sochy sv. Václava a sv. Voj-

tcha (). Z konce 17. stol. (Obr. 126.) Na tabemaklu dva svícny cínové,

0’21 m vysoké, na noze trojstranné; uprosted stran srdce a letopoet 1690,

nahoe andílkové, po stranách rozviliny ováln do vnit se zatáející.

Ostatní svícny (dole 3 -f- 3) vysoké 0’50 w, cínové, barokové, téhož stáí.

Kazatelna vetchá, chudá : dlená pilastíky na tyi pole, do nichž

jsou namalovány obrazy ty církevních spisovatel. Konec 17. stol.

V sakristii: 1. M i s s a 1 e romano-bohemicum, Pragae, Typis archiepis.

seminarii in Aula regia per Guilimurn Knauf a. MDCXC.
;

2. R i t u a 1 e

z I. 1713: v Praze in Aula regia u Mat. Hógera.

ZVONICE stojí od kostelíka 15 krok vzdálená v jihozápadním

kout hbitova. Dole jest kamenná, výše devná, šindelem kryta. (Obr. 127.)

V ní visí dva velké zvony, menší v jižní stn.

1. Ucha: masky, jež dol pecházejí v dlouhý list. Podél koruny

ovinut jest pás rozvilinový se satyry; pod ním listy akanthové, dol
obrácené. Pod tím na plášti nápis:

Vrozeny a Stateczny Rytirz

Pan Ian Geller z Rozvth
alv GMC Radda Ahey
TMAN PaNSTWI BRANDEG
SKEHO BENACKEHO PRZE

ROWSKEHO AL1SSKEHO

KONSSELVW W TE OBCE MECZERZY

ZSKE ZWOLENYCH OD WRCHNOSTI
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CZYSARZSKE LÉTA . 1.621 SLIT

Gest Od waczlawa Zwonarze
miesta Mladého Bolesla • wa

Nad GIZERAV. Medaillony.

Na protjší stran v kartuši nápis

:

Letha od Narozeni božího i . 6 .

2

. o miesy

CE WPOCZTV GEDENASTEHO LlSTOPADV DNE
SEDVMNASTEHO POLACY MECZERZIZ WYPALI
LI GI ZEBRAWSSI WPOPEL POLOŽILI KOSTELSHO
RZAL A ZWONOWE SE SLILI HODINY S WEZMI WN
IC OBRÁTILI TEZ MNOHÉ SAVSEDY ZMORDOWA
li Diwky zeny násilím snížili Ta bvd k pomst
ie Bohv Porvczena Krziwda chvdym lidem v
CZINIENA A ZAS S POMOCZY BOZI A LIDSKAV Ti

TO ZWONOWE WYZDWIZENY GSAV PRO WZDELA
NI CZTI A chwali bozi Gich hlasy Cyrkw bozi

semnozi Nákladem tv lidu pobožného welkim
TEHOZ ZADVSSI CHVDEHO ZA SPRAWI VOACHYMA PRAŠ
cikehoMatege Král a michaloveho Wawry tez wa
czlawa Sogowskeho Barto ssalacz beness z ma
leho sliwenka na pamatkv wiecznav wsseho Toho.

V rámeku v rozích a uprosted delších stran masky.

Na stran plnoní relief svátého Jií na koni, jak potírá draka;

v oválovém rámci. Výška reliefu 0T8 m.

Na stran opané, polední, relief: v oválovém rámci císaský orel

s nápisem kolem na okraji: RUDOLPHVS II D . G . IMPE : SE : AVGVSTVS
GE • HVNGA : BOH • REX • 1695.

Na dolejším okraji zasazeno pt medaillon. Výška 0 97 m, prmr
1'30 m.

2. Ucha s ozdobou závitkovou s kvítky. Kolem koruny ovinut pásek

sestavený z figurek, sedmi hudebník, kterýžto lánek se sedmkrát opa-

kuje. Vlys tento ovšen jest listy akanthovými, dol obrácenými.

Na plášti:

Vrozeny a stateczni Rityrz Pan Yan
Celler z Hrozyntalv J : M : C : Radda
A HEITMAN PANSTWY BRANDEYSKEHO
Benátského Przerowskeho Alyskeho

Pod tím erb Cellerv (jako na vtším zvonu), po stranách biskup

s berlou a knihou a svtec s palmou a svtokoulí v pravici. Výška tchto

relief 0 21 m. Pt medaillon na dolním okraji.
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Na stran protivné, západní, pod hoejším vlysem na plášti v rámeku
s maskami v rozích a uprosted hoejší strany nápis:

ABY ZWVKEM ZWONV TOHOTO WlERNYM KR
ZEST1ANVM ZCHVZE GlCH SPOLECZNIE KSLO
wv Bozymu A chwaleny Gmena geho Swa
teho Známost se Vwozowalo Tez po Fotr
ZEBV A Kv POCZTIWOSTY OBCZE MíESTE MlE
czerzizye Toho cziasv Yachyma Praskeho
Matieg Král adama strachweho tez Wac
ZLAWA SOGOWSKEHO BARTO SSALACX BENE33
z malého'Slywenka Na Pamatkv wiecznav Wss
ECH KONSSELVW TEZ OBCZE ZWOLENYCH ODWRCH
NOSTY CZYSARSKE SLYT GEST OD WACZLAWA ZWONA
rze Miesta mladého Boleslawa Nadgyserav Let

ha 1 . 6 . 22.

(Medaillony na dolním okraji.)

Prmr 1T3 m, výška 0 85 m.

3. Nejmenší zvon visí v okn zvonice na stran k obci obrácené. Jeho

výška 0 39 w, prmr 0 43 m. Kolem korunky ovinut jest pásek rozvili-

nový, a p*od ním na plášti te se nápis: Pelit od d erý Karla Bellmanna

Anny v Praze 1871
;
na protjší stran pevzat — dle zprávy pamtník —

ze staršího zvonu, nápis:
F • K . W

VSLISS PANE BOŽE
PROSBY LIDV TWEHO

1551 ,

4. V sanktusu zvonek vysoký 022 m, v prmru 0 26 m. Bez ozdoby

a bez nápisu. Nahoe ozdoben jest dvma vypouklými kroužky, dole tymi.

Michalovice.
Schaller IV. 81. Heber I. 35, Sedláek X 212. Vank 134. Pam. Arch. XIII.

178. Spolenost pátel starož. II. 1890. echy 212. J.
Lehner, Djiny umni es.

Ve stráni za kostelem zbytky predhistorických staveb, kde se i nádobka našla.

U sv. Donáta praehist. pohebišt.

HRAD Michalovice, nyní zíceniny, byl vystavn v druhé polovici

13. století; s ním zárove kostel na protjší stráni; Schaller zná uritý

rok: 1256! Za pán z Michalovic byl sídelním hradem, kteí z piety k nmu
a svým pedkm ho neopustili, ani když lepší sídlo na zámku Mladého

Boleslava od koruny získali. Když 1. 1468 vymeli, nový rod panský,

Tovaovští z Cimburka, trvale na Boleslavi, prostrannjší a pohodlnjší, se
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usadili, ehož následek byl, že hrad Michaiovice pustl a 1. 1513 již jako

pustý se nazývá. Že by l. 1425 od husit byl rozboen a pak od Václava

z Michalovic znova byl vystavn, odporuje zprávám vrohodnjším. (Obr. 128.)

Zíceniny tyto, v nejbližším okolí msta Ml. Boleslav, vypínají se

na ostrohu mezi Jizerou a debí. Pístup vede od západu pes dvojí

píkop: první do pedhradí, druhý hluboký, vyzdný do hradu. Zdivo

skládá se z tesaného kamene a pískovcových kvádr. Nejvíce zachována

zícenina na stran jižní, obrácená ke kostelu a Ml. Boleslavi. Z p-
vodního hradu zachovaly se ohrady a za nimi kusy zdi z paláce s okny

úplnými nebo ástenými, s pískovcovým obložením. V rozích pilíe. Na

Obr. 128. Michaiovice. Zíceniny hradu.

vrcholí vž, hláska, kulatá, s mohutným zdivém a zbytky cimbuí. Se-

souvajíc se opela se o nižší stavivo a naklonná v úhlu po vky odporuje

živlm; podle jisté podoby nazývá se Putnou.

KOSTEL SV. MICHALA archandla, filiální, fara v Bukovn.

Stojí na píkré stráni nad Jizerou proti zíceninám hradu Michalovického,

od nhož oddlen jest hlubokou debí; za ním k západu stávala devná
zvonice pi pestavb nynjšího zámeku sboená, pak bývalá fara,

nyní sídlo vrchnostenské, vzadu dvr poplužní s úpravou 18. století.

Kostelík pipomíná se jako farní 1. 1358, zasvcený tehdy sv. Matji,

apoštolu Pán; 1. 1359 jmenuje se altarista pi oltái sv. Michala. V dob
husitské fara zašla a Michaiovice pipojeny duchovní správou k Mladé

Boleslavi; boleslavský dkan Havel Terrigena obnovil faru v Michalovicích

a propjil ji synu svému kn. Janovi Plánickému, jenž zemel 1. 1627.

Volfg. Adam hrab Pappenheim (1632—47) obnoviti tu chtl faru kato-

lickou, jež I. 1761 obnovena a 1. 1768 byla penesena do Kosmonos.
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Obr. 129. Michalovice. Kostel sv. Michala. ex podélný.

Nejstarší souásti kostela jsou románské (okna v absid, rozmry a tvar

jmenovit presbytáe), pestavován byl ve slohu gotickém (klenba presbytáe,

portály lodní, výklenky, opráky), restaurován v dob barokní (17. stol.:

sakristie, pístavky, zbarokisovaná okna, strop . . ), naposledy opravován

a doplován 1. 1893 dle návrhu inž. Láblera prací stavitele Jos. Kulhavého

(okna pemnna v románská, postavena nová vž románská a na ní za-

všeny zvony).

Rada Ad. Peenka a Monsgn. Lehner srovnali kostel v Michalovicích

s kaplí ve Vinci, l
1

/, h. vzdálené, a shledali, že lánkování románského

okna v M. shoduje se s oním v oknech ve Vinci a ten kus ímsy v choru

zazdný nikde jinde v echách se nevyskytuje než nad obloukovým pod-

ímsím kaple vinecké. Domnívají se, že kostel michalovický a kapli ve

Vinci budoval týž stavitel. Gotické pístavby, které asi byly vykonány po

njaké katastrof požární, klade Peenka do 14. století.

Stojí na hbitov, zdí obehnaném, obrácen k východu, orientován.

Vystavn jest z lomového kamene a tesaného pískovce, pravideln vrstv-
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Obr. 129^4. Michalovice. Kosici sv. Michala. Pohled podélný.

ného, s kvádíky 0 30—0 35 tn vysokými. Kolem budovy obíhá sokl 070 tn

vysoký, na vrchu sešikmený. (Obr. 129., 129 A , 130.)

Knžišt zbudované na pravidelném tverci, jehož strana mí 4.70 tn,

openo jest v rozích dvma opracími pilíi 0‘83 tn širokými, s ústupkem

a kosinou. Na pravém v pískovcovém kameni spatuje se plastická

ozdoba, odvozená prostupem ty kruh. Okno v závrné stn vysoké

1 50 tn a široké 0 20 m ve svtlosti (se špaletami 2 25— 1
'00 tn) polokruhem

peklenuté; ostní vné i uvnit jest profilováno dvma ústupky se šikmou

plochou, po stranách žlábkovanou, mezi nimi obloun; dole drápkovitý ná-

rožník. Podobné profilované okno objeveno pi poslední restauraci ve zdi

k sakristii
;
dle tohoto vzorku bylo transformováno i okno v jižní stran zdi,

barokní a všechna ti okna v lodi. (Obr. 131.)

Sakristie barokní, obdélná, jest kryta plochým stropem.

Lo obdélná s plochým stropem se temi okny. K ní druží se zvení

po jižním boku pístavek tverstranný, s gotickým portálem, pedlaným;
na jeho dveích gotický zámek se závsy.
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Stecha, tašková valba; štít na východ pvodní, západní nový. Vž
románská i schodišt v ní nové; pod ní druhý vchod.

Vnitek knžišt sklenut kížov. (Obr. 132.) Hranolová žebra se

skosenými hranami, svorník s vytesanou dvojnásobnou ržicí. V koutech byla

Obr. 130. Michalovice. Pdorys kostela sv. Míchala.

žebra zachycena ve výši 2 22 m píporami, jež mají sokl polygonový, attickou

patku, dík válcový a hlavice s polygonovou deskou krycí, ovitou v levém

kout (v závru) temi trsy list, v právo temi kvty

stilisovaných javor; v koutech u triumfálního oblouku

jsou hlavice hladké, kužel dol obrácený, s pláštm do-

vnit prohnutým. (Obr. 133.)

V jižní zdi presbytáe výklenek 0 30 m vysoký,

nahoe gotickým trojlistem ukonený.

Vedle zazdn sedilní výklenek, z nhož vy-

nívá ímsa 113 m dlouhá, 024 m široká; pod ní ada
arkád trojlistových, pod ní obloun. (Obr. 134.)

Triumfální oblouk gotický, lomený, stlaený,

114 m silný. Dva oblé polosloupy na válcovité patce

a s hlavicemi, jež zdobeny jsou stilisovanými listy, nesou

hranolový prut 0 30 m široký.

Lo podélná má délky 1T20 w, šíky 7 30 tn,

výšky 5 30 m (jako knžišt), kryta jest plochým stropem;

na západ pepažena devnou kruchtou na sloupích. V severní stran

lodi výklenek T22 m vysoký, 090 m široký, gotickým trojlistem se na-

hoe ukonující; na jeho stran válcovitý obloun. U levého oltáe vý-

klenek hrotitý, 030 m vysoký, s hranami skosenými.

12
Soupis památek hist. a uml. Pol. okres Ml.-Boleslavský.

Obr. 131. Michalovice.

Kostel sv. Michala.

Pvodní okno v kniiiti.
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Obr. 132. Michalovice. Kostel tv. Michala. Pohled do kníliitt.

Oltá vyezávaný se sochou sv. Michala archandla, novjší. Nábytek
nový, modern gotický. Ve výklenku nahoe jmenovaném socha Madonny,

na plmsíci, 0 85 w vysoká, slušná barokní ezba. Krucifix devný
barokní. Dva též barokní svícny, devné, 130 m vysoké. Obraz sv. Jana

Nepom. z r. 1851.

Obr. 133. Michalovice. Kostel sv. Michala.

Hlavice v knílUti.

Obr. 134. Michalovice. Kostel sv. Michala.

ímsa sedilniho výklenku.
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V sakristii ti posvátné knihy: nejstarší s titulem:

MISSiE — IN AGENDA — DEFVNCTORVM, jež byla vy-

tištna v Augspurce: AVGVST#E V1NDEL1CORVM Typis

Joannis Michaelis Labhart . . ANNO MDCCXL1I

Obr. 135. Michalovice. Bývali ivonice u koatela.

Na hbitov pískovcový kíž z r. 1795; druhý po-

dobný bez letopotu; pak empirová deska náhrobní

z r. 1826.

Zvony bývaly po léta zavšeny ve devné ZVO-
NICI blíže kostela, (obr. 135.) nedávno pak byly peneseny

na nov pi kostelíku vystavnou vž novorománskou, do

prostoru stísnného pro ti zvony.
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Michalovice.
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Michala.

Nápia
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180 1.

Nejvtší vys. 080 m
,
prmr 105 m. Ucha: dva tory spletené.

Kolem hlavy nápis dvouádkový gotickou minuskuli: X léta bojtfjo tistnjfjo

pietpsícíjo xxv keqfij a kcfyroale panu bofju ij mile matqe bojij a mastem

sroaípm tento jroon bte = lan ob misra tomasse rolitomieqiqijljt euroan-

bpeliatoroe marek matfjauss íjan Iukass síijqi) sropebktj pemne masa x

Na plášti reliefy: sv. Václav 012 m vys., Madonna

016 m vys. Na hlav letopoet 1831. (Obr. 136.)

2. Zvon » Marie* vys. 002 m, v prmru
0 80 m. Ucha s torem, kolem koruny dvouádkový
opis: LETHA PAMIE MDLX TE1/ITO Z-OI/1 SLIT

GEST KE CZTII A KCHVALE PAMV — BOVHV
WSSEMOHVCZYM V A WSSEM SWATYM OD
PETRA W BOLESLAWI. Pod nápisem ovšeno
14 list vinné révy, na plášti relief Madonny,

ostatn hladký.

3. Pricqueyv zvon ze starého pelitý, 0 51 m
prmru, 0‘66 m vysoký. Ucha s maskami. Mezi

dvma páskami kvtinovými nápis:

TENTO ZWON PRZELIT A OBNOYVEN GEST
KESCZTI A CHWALE P: BOHA WSSM LETHA —

um- PANIE * 1694.

Pod tím stídav list akanthový a andílí

hlavinky. Na plášti reliefy sv. Václava, Madonny,

Michala archandla a znak zvonav.
4. Nejmenší vys. 0 33 w, šir. 046 m. Ucha

hladká. Koletn koruny ovocné guirlandy; na plášti

reliefy: Madonny potírající hada a s obloukem

hvzd, sv. Jana Nepom., allianní erb dvojitý,

korunovaný, v kartuši, sv. Vojtch, sv. Šebestián (?),

archandl Michal. Pi dolejším okraji nápis: MA-

RIA ANNA GRAFIN VON HERZAN VON HARRAS
GEBOHRNE FREYN VON PVTZ VON ADLER-
STVRN ANNO 1740.

SOCHA SV. DONÁTA U silnice k Bukovnu, 4 m vysoká, pískov-

cová; slušný barok. Podstavec dvojitý, svtec modlící se, s berlou. Na
pední stran allianní erb v korunované kartuši, s nápisem vytelým:

Heiliger

DONATE • bitte

ftlr uns.
V zadu:

Zur Ehre

des h. Donat

hat geftiftet lalTen ANNA
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NEPOMVCENA Gráfln Von

Bol . . Gebohrene Gráfln

Von MARTINITZ
herfcherin der herr;

schaflflt — Koímonos

Im Jahre

1780. (Obr. 137.)

Ped panským dvorem BOŽÍ MUKA, kamenná, tyhranná, s vý-

klenky, v nichž jsou namalovány (primitivn) sv. Anna, sv. Jan Nepom.,

sv. Josef a Madonna. Z 18. stol.

PODLÁŽKY, pod zíceninami hradu Michalovického na poli v rokli

ukrytá vesnika s kaplikou sv. Jana Nepomuckého z 18. stol.

Milovice
(ve starých pamtích též Mi levice).

Otruba, Lysá 262. — Kudrnáv Adresá 89.

Na TVRZI Milovicích sedl léta 1399 Holomek a syn jeho Jan.

L. 1454 pipadly Smiickým, 1. 1509 Jaroslav Smiický ze Smiic prodal

Milovice Bedichovi z Donína, jenž pipojil je k Benátkám. Tvrz pipomíná
se zde ješt 1. 1599. Nynjší DVR úpravou svou upomíná na 18. stol.

Uprosted dvora stojí

SOCHA SV. FRANTIŠKA XAVERSKÉHO, vysoká 330 w.

Na cihlové podezdívce stojí podstavec, na nm hranolový stylobat, deska,

pak socha svtce v rouše mnišském, s rukama sepiatýma. Po stran má
kíž, pi nm dít. Z pískovce, natený bílou barvou; pochází z téže doby

jako sv. Antonín na návsi.

SOCHA SV. ANTONÍNA PAD., vysoká 2 83 m. Na dvojnásobném

podstavci hranolový stylobat, pak deska a na ní socha. Sv. Antonín v rouše

mnišském drží v rukou Ježíška ; u jeho nohou dítko v oblácích. Na stylo-

batu letopoet 1738.

Mladá.
Sommcr II, 72. — Otruba F., >Pamti m. Lysé a okolí*.

Jméno Mladá odvozuje se od Mladý, dcery Boleslava I. Léta 1341

pipomíná se v lese Lipenském — srovnej blízký Lipník. Po vky patila

ku zboží Lyskému, až I. 1509 Jaroslav ze Smiic prodal Mladou Bedi-

chovi, purkr. z Donína, na N. Benátkách.
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138.

Mládi.

Pohled

na

kostel

a

školu.
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KOSTEL SV. KATEINY. L. 1358 knz Ondej resignoval na

faru v Mladé, tehdy byl kostel farním. V dob kališnické I. 1552 koupen

sem nový zvon! Po katolické

reformaci církevní správu v nm
vykonávali mnichové kláštera

v Nových Benátkách, 1. 1787

arcibiskup Ant. Petr Píchov-

ský, pán na Benátkách, zídil

zde lokalit 1. 1855 stala se

farou.

Nynjší kostel vystavn

na poátku 18. stol. Jest ori-

entován, bez vže, zvony visí

v devné zvonici uprosted

vesnice a hbitova. (Obr. 138.)

Prelí: mezi pilastry

okno jako v lodi. S nárožními

pilastry uzavírají plochu ustu-

pující, v ní po jedné nice. Spo-

len nesou ímsu profilovanou,

vyloženou, krytou prejzy. Na

ní attika, plná, pikrytá ímsou

téhož tvaru, s nástavci po stra-

nách, v jich rozích koule. Na

vrchu místo štítku stecha šin-

delová, skosená, v akroterii

železný kíž.

K prelí druží se ped-
síka, tyboká, sklenutá kí-

žov; v ní jediný vchod do

kostela.

Presbytá zaven jest

pti stranami prav. osmiúhel-

níka, v nich okna: dv krajní

a v lodi široká, segmentem za-

klenutá, všechna polychromo-

vaná prací Jana Kryšpina

v Praze. Na ní sanktus de-

vný. Na severní stran sakri-

stie, nízká, tyboká, se zvlášt-

ním vchodem devného ostní

a dvma okny tvercovými, též

devem orámovanými. Presbytá i sakristie sklenuty jsou kížov, bez žeber.

Vítzný oblouk nižší, segmentový.
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Lo širší nežli presbytá, 17 50 X 890 m\ stny omítnuty, lišenou

ve stedu rozdleny na plochy tvercové, v nichž po oknu, tudíž celkem

tyi. Kryt plochý. Okapní ímsa profilovaná.

Empora spoívá na dvou devných sloupech. Poprsnice rovná,

plná; na její vnjší ploše sloupková balustráda. Z druhé poloviny 18. stol.

Hlavní oltá. Tumbu zdobí pozlacená ezba v rámci: božská

rodina. (Obr. 139.) Z téže doby jako kostel. Dva sloupy oblé a dva vrtulové

nesou úseky kládí, na nmž sedí andílkové. Obraz sv. Kateiny Alexan-

drijské, malován Scheiwelem\ po stranách sochy sv. Augustina (se srdcem)

Obr. 139. Mládi. Koitel sv. Kateiny. Relief na tumbž oltini.

a sv. Jeronýma (s poustevnickou holí). V nástavci sv. Jan Ktitel na poušti.

Po stranách oltáe akanthová ezba, zlacená. Z té doby jako kostel.

Oltá v lodi pi zdi v právo na ploše devné. Vrtulové sloupy

korintského ádu nesou kládí, na ném andlé. Obraz Panny Marie Vítzné

(Spomocnice) nad oblaky, kteréž nesou andlé; v rámu nahoe erb

arcibiskupa Píchovského Po stranách sochy sv. Jáchyma a sv. Anny.

V nástavci koruna ve svatozái, v ní andlé. (Po 18. stol.)

Oltá v levo, též na dev, sloupy vrtulové, kládí — obraz sv. Jana

Nepomuckého, maloval Weise
t
malí pražský, 1. 1861. Po stranách sochy

sv. Notburgy a sv. Kláry. V nástavci oko boží, po stranách sv. Václav

a sv. Lidmila. (Po. 18. stol.)

Zpovdnice v presbytái, s obrazem sv. Jana Nep., jak zpovídá

královnu Žofii; z druhé pol. 18. stol. Z téže doby devné zábradlí,
sloupkové. Raménko do sakristie, železné.

Kazatelna s prohýbanými ímskami nahoe i dole eništ, roz-

dlena pilastíky na ti pole: v prvním relief sv. Ambrože, ve druhém
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sv. ehoe a sv. Augustina, ve tetím sv. Jeronýma. Všechny reliefy
v rámcích barokních, ezaných, zlacených. Nad eništm strop, plocfiý,

ímsový, s kartuší v pedu. Na stíšce sv. Fran-
tišek Xaver v rouše mnišském. Z poátku
18. stol.

Obr. 140. Mladá. Kostel

v. Kateiny. Ktitelnice.

Ktitelnice kamenná : na podstavci

osmibranném sloup hranolový, osmistn. Kupa
polygonální, dole ohnutá, nahoe lenná žláb-

kem a ímskou. V ní mísa cínová s poklicí

cínovou, mající vrytý znak Prahy, písmena M B
a dole letopoet 1786. Víko okrouhlé, na nm
veliký list akanthový a na sloupci kest Pán.
Výška i s víkem l'60w. Z téže doby jako kostel.

(Obr. 140.)

Zvony. V kout hbitova zvonice,
devná, tyboká, z prken sroubená, se tymi
okny pi zvonech, zavíranými okenicemi. Šin-

delová stecha. V ní visí dva zvony:

1.

Ucha rýhovaná. Pod korunkou festony,

na plášti reliefy sv. Josefa a sv. Floriána. Do-

lejší okraj ovinut páskem akanth, nad nimiž

se te: ANNA KVHNER 1804. Výška 0 50 w
prmr 0 65 m.

Proti kazateln, kde bývá postranní oltá,
ukižovaný Kristus, z 18. stol.

Lavice: na každé stran po osmi, bohat
a hluboce ezané, s obsahem rozvilinovým. Po-
pednice jinak ezané (sloupkov), v nich opatská
mitra a pod ní v erbu písmena M • R a gotická

lilie. Pocházejí z kláštera zderazského. Z po.
18. stol.

C

2.

Ucha kroužkovaná. Na plášti nahoe

dvouádková legenda: (Obr. 141.)

Obr. 141. Mladá. Kostel sv. Kateiny. Nápis na tvoní.

Výška 0‘57 m, prmr 0‘77 m.

3.

Zvonek v sanktuse novjší.
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Mladá Boleslav.
M. Jiík Kezelius Bydžovský: Kronika mladoboleslavská, P. Fr. Novotný: Kronika

Mladoboleslavská 1822, Schaler IV. 12, Sommer II., Iserbote, Boleslavan 1861,

Jizeran, Mladoboleslavan, Mladoboleslavské Listy (všechny roníky). Památky II. 268,

III. 241. 1871. 553, XIII. 177, XIV. 507... XV. XVI. XVII. XVIII. Sedláek X. 30,

echy XII, Pamtní list Boleslavská 1881.

Pod zámkem našly se parohy, kosti; pod schody podstupenskými keltský býek
;

v zahrad Flaklové popelnice, bronzová jehlice a mince cis- Diokletiana; v Radoui
kulturní jámy; na Chlum, jenž vévodí krajin boleslavské, >švédské šance*, kde se

nacházejí kamenné i hlinné nálezy, popel, kosti, . . staré hradišt. Dr. Pi, Pam. Arch.

XIV. 351.

BOLESLAV MLADÁ, královské mésto, pvodn slulo Boleslav

Mladý, teprve od 100 let B. Mladá;*) v latin Boleslavia Juvenis, Junior,

pozdji od as eskobratrských Neo-

boleslavia; nmecky Jungbunzel, od

100 let Jungbunzlau. Nese jméno svého

zakladatele Boleslava II., Mladého, p-
vodce hradu knížecího, pod nímž vznikly

první zaátky msta : Podhraa Podolec

;

zde byly umístny i dvr knížecí, kní-

žecí pivovar, zde záhy vznikl i farní

kostel sv. Víta.

' 3uuphnf>I Bšii>raLvs^

Obr. 143. Mládi Boleslav. Pohled na raisto

z r. 1666. Rytinka oa okraji mapy Sandrartovy

Hrad knížecí, královský, byl síd-

lem knížecích úad, veejné správy,

stedisko všeho Pojizeí, proto Pod-

hradí rychle se zmáhalo, pibývalo

dom i nahoe na prostoe ped hradem, jež od nepamti slula »hrobie«,

takže 1. 1334 Ješek z Michalovic, tehdejší pán na Ml. Boleslavi, vysadil

je právem nymburským a propjil mu nkteré výsady živnostenské.

Tehdy rozmnožen klášter františkánský a zajisté fara nahoru byla pene-

sena ke kostelu sv. Jana Kt., jenž patil knžím ádu svatojanského, jako

kostel sv. Víta; v tu dobu (ve 14. vku) dovoleno Starému mstu hrad-

bami a branami se zavití. Znak svj, eského lva, jednoocasého v modrém
poli, obdrželo msto Boleslav již od Pemyslovc.

Za válek husitských pidala se Boleslav k radikální stran kališnické,

akoli vrchnost jejich michalovická byla katolickou, proto Boleslavští dali

výhost všem katolickým knžím a všechny tri boleslavské kláštery pobo-

ili. Pi takovém smýšlení pipravena zde pda jednot eských Bratí,

kterou do Boleslavi uvedli páni Tovaovští z Cimburka (kolem 1. 1500),

a jim zde klášter zpustlý odevzdali; odtud Boleslav stala se bratrským

ímem. Za pán z Krajku vystavli si nebo vrchnost jejich vystavla dm
bratrský, pi menším sboru, velký sbor, špitál, školu. Bývalé pedmstí

*) V 17. vku již nkolikrát se objevuje jmenem Mladá B.
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Obr. 145. MladA Boleilav. Pohledy na mítto > poátku XIX. století.

A Strana západní. B Strana východní.

Dlgltlzed by Google



188

za hradbami mstskými vzrostlo tak, že milostí krále Ferdinanda I. po-

výšeno za msto »Nové msto* 1. 1528, aby smlo se též hradbami obe-

hnati — což se nestalo, až za války ticetileté: ulice z msta vedoucí

šranky se uzavely.

L. 1595 Ml. Boleslav se skoupila z poddanosti, 1. 1600 stala se

mstem královským.

Za války ticetileté utrpla penžitými pokutami, rekvisicemi a vy-

pálením od císaského vojska (1631), zvlášt od Švéd. Za válek pruských

Obr 146. Mladá Boleslav. Domy v Praltké bráni.

byla nepítelem navštívena 1. 1742, 1744, 1757. — Zvlášt zhoubn pso-
bily veliké požáry 1. 1595, 1. 1692, 1710, 1761, 1779 a 1859.

Pohled na mést o, nejstarší, poskytuji rytinka z Paprockeho Diadochu a Wil-

lenbergova perokresba z I. 1602; ob kresleny jsou s Dubc, od jihovýchodu, a spa-

tuji se v nich všechny elnjší budovy, z dom soukromých jen zadní strana, ve zdi

mstské. (Obr. 142.) (Jiné pohledy viz na obr. 143, 144. a 145. .<4,#)

Staré msto bylo tehdy hrazeno; na tech stranách hradbou byla staveni

soukromá a zámek, mezi nimi rozpoznávají se hradby s rondely. Vlastní opevnní
objímalo Staré msto na stran severní : hradby, dvojité, šly z nynjší ulice Železné,

podél masných krám a synagogy do ulice Blské
;
mezi nimi otvíral se píkop, v nmž

byly krámy soukenické a provaznické. Brány byly ti i jimi vedly tri hlavní silnice

z msta; zachovaly se zbytky jen z brány pražské. (Obr. 146.) Byla úzké, tyhranné
" stavení, v ní byly sklep, komora a ti svtnice nad sebou. Opravena byla I. 1661, pi té

píležitosti vymalován na ní boleslavský lev. O málo níže, kde se koní ulice, byla druhá

brána, slula též svatovítská, zámecká. Mezi obma bylo pt dom. Brána klášterská
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byla též dvojí, mezi obma byl most pes pikop, jejž dosud lze s parkán vidti.

Tetí a nejdležitjši byla svatojanská, novomstská: byly to ti brány: první

u domu . 48. — druhá mezi domy . 44.-45. a tetí na konci u domu . 46. Mezi

nimi byl most, na nmž v 18. stol. spatují se kíž a sv. Jan Nep. Ve všech branách

byly píbytky pro branného i jiné svtniky, které se najímaly; uvnit bran byly

šranky. Fortny byly dv: za dkanským kostelem dvojnásobná (pro pší a povozy)

a u templu, kterou se scházelo k vod, k lázni; tato byla I. 1677. zazdna.

Soukromé domy na námstí i v ulicích byly patrové se štíty po

vtšin barokovými, na Willenbergov pohledu i s gotickými. V nich umí-

stny jsou odznaky domovní : na dom nyní . 86. erný orel, na . 105. zlatá

labu, . 17. šedý dvouramenný kíž, . 21. pt ran Pána Krista, . 27. er-

vený rak, . 31. kohout, . 32. zlatý áp; na Novém mst na dom . 13.

14., kde bývala soukromá škola, nade dvemi zlatý nápis:

& Dant & mus/e - f — Honoe, & An. 1650 #
<

V pate byly obývací svtnice (»seknice«), dole místnosti pro e-
meslo, krám, venku loubí, do zadu vedla dlouhá, úzká a nízká chodba

na dvr. Za ním druhé, nižší stavení, již v hradb mstské. Odtud sestu-

povalo se na parkány se zahrádkou nebo s rámy.

Tyto domy byly dle kroniky Kezeliovy nenákladné, ale k živnostem pí-

hodné. Z emesel zvlášt kov zdélávající byla etná: nejvíce v ulici »ŽeIezné« a na

Novém mst; z kovolitc prosluli boleslavští zvonai, jichž umlecké výtvary posud

hlaholí daleko a široko po vlastech našich. Polním hospodástvím zabývali se

i emeslníci; hospodáská stavení rozkládala se za Novým mstem; ze 16. stol. jme-

nují se etné chmelnice, šafranice, vinice na všech stráních a na návrší, které dosud

sluje Na vinicích, kde terasy dosud se zachovaly. Obec mstská mla ti poplužní dvory.

K úelm emeslným bylo v mst nkolik kal, jinak ulice byly již v 16. st dláždny.

Slavnou pamt si zachovali boleslavští impressorové, hlavn bratrští a zvonai,

konvái z doby kališnické i poblohorské; o nich uveejnil jsem rozpravy v Arch. Pam.

Umní knihtiskaské hned v prvních poátcích vštípil do pdy boleslavské

A/. A/ik. Klaudyanus . fysik boleslavský, aby jím sloužil bratrské Jednot. Vzdlal se

v Norimberce, kde vydal první své práce; v Boleslavi zarazil knihtiskárnu 1. 1518;

po nm vedl ji bratr Jiík Štyrsa, od I. 1523 na Podolci, po r. 1525 v dom na Kar-

mli, nyní 77. -II
;
od I. 1532 do 1536 Jindich Siurm — všickni z bratrské Jednoty.

L. 1544 obnovil ji Václav jinak Vanik Oustský ale jen na krátký as do 1. 1547. Z této

bratrské impressí vyšlé prvotisky jsou rozptýleny po Evrop. Knihotisk v Boleslavi

obnoven v 18. stol.

Zvonaské umní pinesl do Boleslav Petr zvona jinak Žák, z Hradce Krá-

lové, odtud Petr z Hradce slov, 1. 1548. Dm ml za kostelem, zvonárnu na Ptáku.

Po nm pejal ji Jakub Alilnický (1588), syn Bartolomje konváe na Mlníce. Kolem

I. 1574 pešel do Boleslavi Ondej z Nového msta Pražského, jenž držel dm v »mst«
nyní . 104 Od nho pejal ji Václav sklená, jmenem Hytych, jenž umním tímto

sloužil až do I. 1631. (Obr. 147.)

Po válce ticetileté pisthoval se do Boleslavi z Klatov Jan Pricquey
,
Francouz;

dm ml v mst nyní . 90., zvonárnu v zámku (f 1697). První zvony slil s bratrem

svým klatovským, po nm pevzal dílnu syn Afiku/dl, a všechny formy, jenž jak otec

jeho i polním hospodástvím se zabýval; poslední jeho zvony nesou letopoet 1750.

Pricqueyovt sddili sice dobrou povst boleslavského zvonaství. ale jejich zvo-

naské výkony jsou úpln nové, od starých zvona boleslavských úpln odchylné.

(Obr. 148.) (Viz Pam. arch. XVI., 169 sq.)
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MOTIVY ZVONOVÝCH VLYS.

ZVON V FLAZÍCH Z R. 1736.

1635LÉTA PANIF. 1635 i

TITO ZWONOWE SLITI SAV. KF. CT
K CHWALE PANV BOHV A KV POCT

& IWOSTI NANEBEWZETI BLAHO
SLAWENE PANN MARICI NÁKLADEM
CHVDEHO ZADVSSI ty

Obr. 148. Mladá Boleslav. Výzdoba avonú Pricqueyovýcb a let 1660—1750 v Ml. Boleslavi,

Sejclni, Bukovn, Nových Benátkách, Lysé n. L. atd.
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DKANSKÝ KOSTEL PANNY MARIE NANEBEVZATÉ.*)

Podle Hájkovy kroniky byl vystavn od knížete Boleslava II. sou-

asn s hradem, také ze deva. M. Jiík Kezelius vypravuje, že ješt 1. 1590

se zachoval a byl obnoven, aby byl zetelnjší, nápis na jednom pilíi:

Jelenek 1. 1200. Farním kostelem nebyl, proto se o nm neiní zmínka
v knihách konfirm.; nejspíše pízní královských úedník na zámku bole-

slavském — Boleslav byla tehdy statkem korunním — stal se sídlem arci-

jáhn boleslavských, z nichž jmenují se 1. 1373 Mistr Bartolomj, 1. 1380,

81 . . . arcijáhen Václav z Rade. Ve válkách husitských zašel arcidiakonát,

zašla i farní komenda johanitská u sv. Jana, a v témže století vystavn

pak nový farní kostel nynjší, ovšem že kališnický. Zbudován péí mšan-
stva, bez vrchnosti (michalovické), jež byla katolická, jak to hlásají ce-

chovní emblemy na pilíích, postaven byl na konci msta, pi hradbách,

na opané stran zámku. Kališnický jeho pvod hlásají i jeho kalichy na

místech nejvýraznjších: kalich v klenáku nad portálem proti dkanství,

jejž nese andl, byl osekán tak, že z nho ostala jen íše; druhý kalich

v kružb elního okna byl práv objeven
;

tetí v preli, ve štítu, jak

vidti ho ve Willenbergov pohledu, byl od reformaní komise 1. 1623

dol sražen, že se na kusy rozbil ; na jeho místo byla postavena socha

Panny Marie, která tu zstala až do požáru I. 1692; nyní na míst tom

celé prelí zobrazuje nanebevzetí Panny Marie, italským zpsobem, jež

spíše podobá se korunování Panny Marie.

Kostel v nynjší své podob vzal tedy vznik svj v 15. století,

asi v polovici. Z 15. století pocházejí knžišt i spodní ásti lodí.

Bu se stavba vlekla dlouho, nebo byla perušena snad požárem; do-

konena byla teprve v 16. vku a nákladem Kateiny Militké sklenuta

síové, kterážto práce dokonána 1. 1566. Vznikající sloh renaissanní p-
sobil tu na dokonení této budovy. Stejnolodi chrámové opuštno, klenba

snížena a podchycena na pilíe, jež nesou spolu i empory, rázu již renais-

sanního. Pro nižší klenbu i okna položena níže: jedno z nich se zacho-

vanou kružbou bylo objeveno na empoe se všemi vlastnostmi pozdní

gotiky 16. vku. Zbožným píkladem pohnutá jiná mštka, Markéta vdova

po Balt. Pitoplekovi, dala kostel 1. 1592 svým nákladem vymalovati. L. 1594

pipomíná se tu i » svtnika* (orato) pro vrchnost. Hotová svatyn tato

utrpla velikými požáry v mst: 1. 1692 a I. 1761, po nichž byla opra-

vována, v duchu své doby, s pímšky barokovými. Nejspíše, že první

ohe, jenž vyšel v Židovském mst, tu stranu kostela valn poškodil, an

1. 1701 vystavl boleslavský stavitel Mik. Rossi stranu prelní s bohatým

štítem a vkusnou pedsíkou, což 1. 1702 v srpnu bylo dokonáno a 1800zl.

nákladu stálo. Prelí toto vypraveno dle vzoru vlašského: nad pedsíku

postavena socha Madonny; ve štítu v oblacích, obklopena andílky, svátá

Trojice nese korunu. Takovým zpsobem u nás se nezobrazuje nanebe-

•) V starší dob: kostel Matky Boži.
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vzetí Panny Marie, ale tak vyzdobeno prelí kostela ve Vercelli (od

stavitele G. Ferrari). — Rossi byl rodem Vlach z blízkého kantonu Tessin-

ského. Jemu pipisuje se též vystavní Božího hrobu, obou šnek na emporu

a pdu, stavba sakristie, vestavní kaplí mezi opráky lodí, pedsíka
mezi oprákem knžišt a elnou zdí pravé lodi, kde nedokonené scho-

dišt mlo vésti asi na pdu knžišt; od nho (ne-li po požáru 1. 1761)

Obr. 149. Mladá Boleslav. Dkanský kostel. Pohled se strany severosápadni.

okna zbavena byla svých kružeb a zbarokisována. Veliký požár 1. 1779,

jenž v okolí dkanského kostela zhoubn ádil, jemu neublížil.

Rozeznáváme tudíž v historii této stavby chrámové ti doby: založen

byl v XV. stol., a už na starších základech nebo ne, jako kostel troj-

lodní (spodnjší partie), dostavn byl koncem 16. století ve slohu doha-

sínající gotiky s prvky renaissanními (klenba, empory . . .), a zmnn
opravami a pístavky barokovými z let 1702 a 1761.

Uvnit tohoto chrámu Pán podporou mštky K. Vláškové v letech 1713 až

1749 byly znovuzízeny krypta, stolice a vymalován velký oltá od pražského malíe

Hybela
;
tabernaculum daroval K. Rossi, fará v Brodcích, rodák boleslavský.
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L. 1727 byla zhotovena nová socha Matky Boží na postranní oltá (1.) a pod

ní tabernakl 1. 1746; ostatní oltáe touž dobou opateny sbírkami a z dar; tak

oltá (2.) sv. Josefa a svátých trnácte pomocník (mezi dárci zvlášt se jmenuje Klára

Lipavská a Dor. Šrámková); (3.) oltá sv. Anny nákladem K. Rossiho, tehdy kaplana

boleslavského (ped r. 1738); (4.) sv. Frant. Xaverského, darem pí. Barbory Leiterové

(kolem 1730); (5.) oltá sv. Jana Nepomuckého nákladem Mik. Pricqueye zvonae (ped
1. 1750) a (6.) sv. Barbory (za. 18. stol.). Tchto šest oltá v tomto stavu vypoítává

se 1. 1822.

Obr. 130. Mladá Boleslav. Dk. kostel. Kružba okna v levé boní lodi.

(Odkryta v ervnu 1902.)

L. 1822 naízením císae Františka I., aby patron ml svou stolici

v presbytái, byly odtud proto odneseny oltáe sv. Anny a sv. Františka

Serafín, do lodí na místa, kde díve bývaly oltáe sv. Jana Nepom. a sv.

Barbory, které zmizely. Oltá hlavní byl znovu poízen; obraz maloval

Josef Lexa z Prahy, práci ezbáskou Josef Kampe z Prahy
;
zárove

z dobrovolných dar poízeno zábradlí jako oltá ve slohu gotickém. Do
bývalého baptisteria proraženy dvée (proti fae), proto odtud ktitel-

nice penesena do lodi.

Dkanský kostel jest stavba gotická, trojlodní, bez vže,

se sanktusem plechovým; zvony, jež díve bývaly na zvláštní zvonici

Soupis památek hist. a umi. Pol. okres Ml. Boleslavský. 13

Digitized by Google



194

nedaleko knžišt visí na vži staré radnice. Za starých as stál

u mstských hradeb, pi fortn, se dvma východy po obou stranách

presbytáe; nyní uzavírá jižní stranu Školního námstí. (Obr. 149.)

Knžišt kostela ukoneno závrem pti stran

pravidelného osmiúhelníka a openo na rozích a po

stranách triumfálního oblouku opráky o dvou ústup-

cích
;
oprné pilíe jsou široké 0 90 m. Lícní strana

jest vyložena tesaným pískovcem, ímsy na ústupcích

otlueny, svrchu trojúhel. lomenice formy t. zv. oslího

oblouku; zakonení (kížová kytka?) schází; v plochách

lomenic vytesány štítky s emblemy jednotlivých cechv.

Pod okny se vine, na oprácích se oblomujíc, kordonová

ímsa (profil osekán). Okna úzká, hrotitá, s hladkou

špaletou, na hran sešikmenou, bez kružeb; ti otevená,

tvrté závrové zazdno. Výška do ímsy v knžišti

1 4 60 m.

Obr. 151. Mladá Boleslav

Dkanský kostel. Piofil

hlavního portálu.

Na sev.-západé pistavna

sakristie, s barokním prostým

vchodem; prelní ze vyhnána

do výše postranních lodí a sa-

kristie pokryta pultovou stechou

taškovou. Na východ do kouta

mezi knžištm a postranní lodí

vystavna pedsíka se šneko-

vým schodištm, nedostavným

;

mlo vésti nejspíše nad klenbu

knžišt; schodišt to jest o polo-

mru 130 m V pedsíce vchod

se železnými dvemi a prostý por-

tál do knžišt.

Trojlodí openo na každé

stran 4 opráky, stejnými s op-
ráky v knžišti; nepatrná diffe-

rence výšek a rozdíly v umístní

íms a lomenic. Stny lodí po-

stranních mezi opráky v barokní

dob vybourány a k nim pista-

vny postranní kaple 4 60 m
dlouhé a 1'50 ;// prmrn široké,

pokryté pultovými stechami a

osvtlené širokými okny bez rá-

mování. V podélných stnách lodí nad kaplemi jsou okna polokruhová,

barokní formy. V poboné zdi východní lodi zazdno okno hrotité, k sev.

obrácené, s kružbou tylistu nad dvma nosy (obr. 150.); v západní lodi na

Obr. 152. Mladá Boleslav. Dkanský kostel. Portál

do západní boni lodi.
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severu okna nikdy nebylo pro pistavnou sakristii. Stny hladké, okapnf

ímsa nová.

Do lodí vedou ve tetím poli mezi opráky portály, lomeným

obloukem sklenuté, na ostní profilované sloupky, s hruškovitými lánky,

ve vrcholu oblouku se prostupujícími, jichž vysoké patky vrtulovité jsou

Obr. 153. Mladá Boleslav. Dkanský kostel. Pohled se strany jihovýchodní.

stoeny. Východní má ve vrcholu oblouku vytesáno poprsí andla, nesou-

cího štítek s kalichem (noha kalichu utesána, zbývá jen kupa), západní

podobný, bez andla (obr. 152.) a jižní hlavni (v pedsíce) stejn profilován

hrubými lánky. (Obr. 151.) Portály jsou prmrn 2 86 m vys., šir. 147 m.

Jižní prelí s barokní úpravou z r. 1702. Na nárožích a proti

postranním lodím opráky o dvou ústupcích a kosin, krytých prejsy;

kosina z pedu ukonená trojúhelníkovou lomenicí. (Obr. 153.)

13*
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V pízemí ped vchodem pedsí, široká 610 m, dlouhá 3 65 w,

vysoká 9*35 «, jednopatrová, nad dlící ímsou užší, s postranními attikami.

Ve stedu pravoúhlý portál s chambranou. Stny lenny lisenami,

v pate 4 pilastry sdružené s kládím, nad nimi tympanon, segmentem

El

Obr. 154. Mladá Boleslav. Díkanský kostel. A Pdorys pízemi. B Pdorys ve výši empor.

omezený, se sochou Panny Marie. Na postranních attikách sochy sv. Víta

a sv. Václava.

Nad pedsíkou na kruchtu hrotité okno zazdné. Stny do okapní

ímsy bez otvoru, omítnuté. Nad okapní ímsou dosti bohaté vyvinutý štít.

Sted rozdlen tymi pilastry, prolomen polokruhovým oknem a korunován

trojúhelníkovým štítkem se štukovým reliefem: korunování Panny Marie.
-

Po stranách vyzdéná prohnutá kídla se štukovou dekorací akanthových

rozvilin
;
na nároží hranoly s dekorativními vásami.
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Obr. 155. Mladá Boleslav. Dkanský kosici. A ei pfiný. B Ker podílný.
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Ol>r. 156. Mlada

Boleslav. Dkan-
ský kostel. Profil

lebra v knžišti.

Vnitek. (Obr. 154 A., B.
t

a 155 A., B.) Knžišt
dlouhé 11 60 ///, široké 9 50 m\ uzaveno pti stranami pravi-

delného osmiúhelníka, jehož strana

má délku 411 m. Okna ti, jejich

výš. 6 60 ;//, ší. 120 w, ostatní za-

stavna: jedno v závru, dv sakristií.

Klenba síová o dvou závrnících,

se štítky pomalovanými. Lunety hlu-

boké. (Obr. 166.) Žebra profilovaná

(obr. 156) sbíhají se v ostré špici;

výška klenby 13 w. Na východní

stran portálek, vedoucí ven na

Obr. 157. Mládi Boleslav.

Dkanský kostel. Ostni

portilku do sakristie.

Obr. 158. Ml-jdi Boleslav. Dkanský kostel. Pottil

do sakristie. Obr. 159. Mladá Bo-

leslav. Dik. kostel.

Profil lebra v lodi,

se XVI. stol.ulici, na stran západní lomený tup, profilovaný pruty

ve vrcholu se prostupujícími, oblými, s patkami spirá-

lovitými. Vnjší archivolta provázena torem, od nábhu sloupky kulatými,

s vetenovými patkami. Mezi sloupky žlábky. (Obr. 157. a 158.) Výška

2 07 /», šíka 0 86 vi (Dvée železné, pásy okované, s gotickým zámkem.)

Sakristie, dlouhá 5 90 ///, široká 350 m\ podélná, klenutá valené, se
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štukovým zrcadlem a ímsou kolem. Lavabo nástnné, ve výklenku segmen-

tovém dvoudílné ze slivenského mramoru; vysoké 1'50 m, kolem 1. 1761

od K. Rossiho poízené.

Oblouk triumfální skoro polokruhový, 6m široký, 0*95 m silný,

nižší než klenba presbytáe (10 10 m vysoký); hrany skoseny.

ll, , , . * _ _ x.
' " ViU .-J ?- . Cti -*H«. Aií-Vi.

Obr. 160. Mladá Boleslav. Dkanský kostel. Pohled do lodi hlavni (v pozadi pedsí)
a na empory.

Trojlodí 21 m dlouhé, 1570 m široké, stejn vysoké. Hlavní lo
široká (7'35 m), sklenuta síov. Výška klenby 1 1 '60 m. Žebra (obr. 159.)

v rozích se pesahují, nad hudební kruchtou imitované kulaté svorníky.

Klenba nesena šesti sloupy a tymi polosloupy. Sloupy mají hlavici

ímsovou, na kulatém díku prsten a stoji na plné balustrád zdné, která

tvoí poprsnici kolem obíhající empory.

Empora sklenuta jest temi páry oblouk. (Obr. 160.) Stední oblouk

jest polokruhový, postranní segmentové t. zv. kobylí hlavy, opené o ti páry
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hranolových pilí s ímsovitými hlavicemi. ást empory jižní nesena jest

plochým segmentem; podkruchti sklenuto valené s lunetami imitováním

klenby síové. Podobn podklenuty empory postranní; severní pole

této klenby na obou stranách byla snesena v dob barokní. Postranní
lodi, vyplnné emporami, široké každá 4*20 m, sklenuty : 4 travée se žebry

Obr. 161. Mládi Boleslav. Dkanský kostel. Pohled na pravé kidlo empory

a klenbu boní lodi.

vyhloubenými po stranách, bez svorník. (Obr. 161.) Žebra sbíhají na pt
pár nástnných oblých plpor, s hlavicemi zdobenými štítky (3 masky,

šachovnice atd.), které dole zabíhají do podokenní ímsy. (Obr. 162. a 163.)

Oblouky postranních lodí jsou nestejné šíky, na západ jsou celkem

vtší; stední, celkem nejnižši, 410*», u triumfálního oblouku nejširší, 480 m.

Výška jich kolísá mezi 4 25—

4

50 m, u triumfálního oblouku jsou nejnižši.

Výška klenby na emporách 6'50 m. Pilíe je nesoucí jsou 1 m*
t
u kruchty

hmotnjší r20w*.

Digitized by Google



201

Obr. 162. Mladá Boleslav. DSkanský kostel. Hlavice pflpor klenebních v postranních lodích.

Lodi osvtleny jsou tymi páry oken pvodn gotických s hladkou

špaletou, bez kružeb, nyní zkrácených, vysokých 2 80 m
,
širokých 150 m,

polokruhových
;
na jižním prelí

do hlavní lodi široké okno gotické

zazdno; také zazdno okno do

pravé lodi, užší, s odkrytou kruž-

Obr. 163. Mladá Boleslav. Dékanský kostel.

Zábih pípory do kordonové ímsy v kostele.

bou (obr. 164.) pozdn gotických

tvar, vysoké 3 m, široké 1*10 m\

rovnž do levé lodi výše položené

a užší okénko z 15. stol. se zají-

mavou kružbou: nad dvma nosy

v srdcovitém otvoru, pln tesaný

kalich, široké v kružb 116 m.

(Obr. 165.) V koutech lodi pravé

vestavna šnekovitá scho-
dišt, jedno na kruchtu, druhé vedoucí nad klenbu.

Vnitní zaízení: Hlavní oltá modern gotický, z 1. 1822.

(Obr. 166.)

Obr. 164. Mladá Boleslav. Dékanský kostel. Okno
v levé boní lodi. (Odkryto v ervnu 1902.)

Digltized by Google



202

Kazatelna rokoková. eništ tyboké: boky konkávní a zpro-

hýbané, spodek stupovité lenn, svrchu oblomená ímsa; na nárožích

pilastry a na konsolách sochy ty sv. otcv, na stedu v kartuši biblický

výjev v reliefu. Stíška bohat oímsována, se sochami sv. evangelist

a Panny Marie. Schodišt novjší. Z poátku 18. stol. (Obr. 167.)

Postranní oltáe 1. Na stran epištolní oltá sv. Josefa:

tumba rakvovitá, architektura sloupová; predella v pdorysu zprohýbaná,

Obr. 165. MlaJi Boleslav. Dkamký kostel. Krulba okoa v pravé bofni lodi.

(Odkryta v ícrvnu 1902.)

na nárožích diagonální podstavce se sloupky vrtulovými a s prohýbaným

kládím; nad tím nízké patro s podobnou ímsou; svrchu nástavec barokn
vykrojený. Na predelle a kolem obrazu sošky 14 svátých pomocník.

Hlavní obraz pemalovaný :

+
umírající sv. Josef; v nástavci obraz sv. Trojice,

nejvýše ezaný hierogram IHS. Z poátku 18. stol. (Obr. 168.)

2. Na stran evangelní oltá Matky Boží bolestné: v tumb
Boží hrob, predella s ezanými ozdobami stuhovými, sloupky vrtulové

nesou kládí; sted apsidovité prohlouben, v nm andly nesená skí za-

sklená, s akanthovou ezbou; nástavec z volut nese lambrekin a hierogram
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Obr. 166. Mládi Boleslav. Dkanský kostel. Pohled do kniliiti. Hlava! oltá.

MARIA v paprscích korunovaný. Ve skíni ze deva ezaná Pieta s na-

sazenými kovovými korunkami a mei; pláš vyšíván kladeným zlatni

a stíbrem. Po stranách sochy sv. Prokopa a sv. Vojtcha, na ímse andlé

a Bh Ottc. (Letopoty nahoe.) (Obr. 169.)

3. 4. Oltáe v postranních kaplích stejné architektury sloupové,

pseudojonské. Obraz (165X1 m)'- sv. František Xaver ktí indián-

skou knžnu; vzadu tlupa Indián. ásten pemalován. Po stranách sochy
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sv. Petra a Pavla. Na levém sv. Anna vyuuje Pannu Marii. Úpln pe-
malován. Po stranách sochy sv. Jana Ktitele a sv. Jana evangelisty. Na
každém oltái 6 renaissannich svícn, kroužených.

Obr. 167. Mladá Bolealav. Kazatelna v dikanakém koatele.

Monstrance gotická, stíbrná z 1. 1468, vysoká 0'57 m, široká

0‘21 m. Noha kulatá, zprohýbaná; na ní te se po krajích nápis staro-

gotický: paniek venecek MCCCCLXVIII. (Obr. 170.) Na stvolu hranol

prolamovaný, se tymi gotickými okny, rozdlenými prutem, s kružbou

a štitky nad okny. Lunula v sklenném válci msícová, po stranách gotické
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fialy s oblouky, v nich andlé — po každé stran jeden s vncem v rukou;

nahoe gotická vž, bohat lánkovaná, jež koní kížem s Pánem Kristem.

Monstrance tato byla r. 1810 vykoupena.

Obr. 168. Mládi Boleslav. Dkanský kostel. Postranní oltáf sv. Josefa.

Empirová monstrance mosazná 057 m vysoká, bez ceny (z ko-

stela sv. Jana).

1. Kalich vys 0 26 a šir. 0087 m. Kupa v plášti pokrytém ornamenty

rostlinnými. Nodus šestilaloný, též stonek
;

na lístky palmové, na noze

Šestipruhové nasazeny hlavy andílí (3) a kartušovité ozdoby (3). Barok

s vlivem gotiky. (Obr. 171.)

2. Kalich vys. 0263, šir. 0092 m. Kupa s pláštm s bohatou

tlaenou výzdobou. Výjevy: 1. Zdráv bu, králi! (Kristus se ttinou.)
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Kristus veden na horu Kalvárii, 3. Kristus s kížem vyzdvižen. Výjevy

tyto jsou dleny postavami Adama, Evy a andla. Na nodu ti andlé
nesou ržové guirlandy. Na stonku kroužek plný s andílími hlavami.

Na ploše nad nohou stuhové festony ryté, na noze reliefy: 1. Kristus

pijímá od andla kalich, 2. Kristus biován, 3. Kristus trním korunován,

kteréžto výjevy jsou oddleny an-

dly (nepodaenými) ve stuhovém

ornament v jehož vrcholu jsou:

sv. Petr, Panna Maria a svtec

s lebkou. Na podvalu šestisegmen-

tovém pás stylisovaného orna-

mentu s maskarony. (Obr. 171.)

Znaka
| L 1«J T é 5 & N

3. Kalich 0*23 m vys
, 0 097

v prmru. Noha šestikruhová,

ornament rostlinný, tlaený; na

ploše nohy ke stonku kartušové,

konící v liliovité tvary; nodus
šestidílný, na kup pláš tepaný

z rostlinných ornament, soumr-
ných do šesti polí.

4. Kalich vysoký 0*237 w,

v prmru 0 088 m. Noha šesti-

segmentová, podval 0 015 m vys.,

nodus litý s hlavami andílk,

pláš na kup s ornamentem pro-

lamovaným: stuhy spojené a pro-

pletené guirlandy, ze 17. stol.

5. Kalich 0*22 m vysoký,

0 09 m široký. Noha šestikruhová,

tlaená, akantové rosety, stonek,

šestiboký, nodus šestiboký. kupa
s pláštíkem z prolamovaných list

tulipánových. Poátek 18. století.

6.

Kalich z 1. pol. 19. století. Noha kruhová, nodus vásovitý, na
kup tlaená réva. (Obr. 171.)

1. Ciborium s víkem 0 29 w, 0115 m ši., na kup hrubé ro>

cailly, nodus tístranný z volut, na noze šestistranné, zprohýbané, tlaené
znaky $ AD (Obr. 172.).

c
2. Ciborium vys. 0*243 m, šir. 0084 m. Kupa s retem vydutým,

pláš z rží a list,.-} nodus vásovitý, noha s hrub tepanými akanthy a
adou lístk. Na spodu nápis: DIS. GIBORIVM GEHER1G. S : IOHANES .

KVRCHEN ZU IVNGEN BVNZLAV. DERZE1T KVRCHEN VATER . IACOB

Digitized by Google



207

CELLER ANDREAS SOMMER A

1668. Víko barokní s rocailly

novjšími, se znakami jako na

1. ciboriu.

3. Ciborium vysoké 24 5 m.

Na spodní stran nohy te se

ZVR ZEIT K1RCHVATER IOHANN
FLEISCHMAN ZVR ZEIT PFA-

RERS PETER RISE GEORGIVS
IVST.

4 . Ciborium rocaillové

s barokním víkem a krucifixem,

celek 0 34 m vys. Mosazné.

5. Ciborium 0'20 m vys.,

hladké, z konce 18. stol. Mdné.
Kapsule na penášení hostií

0 23 m vys., na tech volutových

nožkách, skíka oválová. Z 18. st.

Pa ten a s vytlaeným mo-

nogramem IHS, barokní, 01 7 m
vysoká, na ní vyryta ruka Boží

na kíži.

P a c i f i k á 1, vysoký 0’42 m
;

noha osmidílná, zprohýbaná tepa-

nými rocailly a hlavami andílimi.

Kíž rocaillový, stedem ostatky ve

filigranové ozdob, okraje posety

nepravými drahokamy. (Obr. 173.)

Znaky 1 ^ A P
7 D

Pacifikál 0T7 m vysoký,

rokokový a druhý 0 235 m vys.,

mladší, rocaillové.

Ktitelnice jest tak stará

jako kostel po dostavní, z 1. 1489

Cínová, víko z mkkého, boleslav-

ského pískovce. (Obr. 174.) Vys.

137 fn, v prmru 0 71;//. Ti nohy,

dole lví tlapy, nahoe s hlavou

vousatého muže, nesou íši, po-

doby hmoždíové. Pod gotickými

arkádami, jež zdobí gotické kružby,

kraby a fialy, maska staršího muže,
Obr. 170- Mladá Boleslav. Dkanský kosici. Gotická

monstrance t r. 1468.
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bezvousého, 12krát,*) pozdji, v 16. stol. sem pidlané. Nad kružbami

kolem hoejšího kraje nápis (viz facsimile). (Obr. 175.)

Obr. 171. Mladá Boleslav. Dkanský kostel. Kalichy £ (a. 1., 6. a 2.

Obr. 172. Mladá Boleslav. Dkanský kostel. Ciboria . 1. (vtko omylem nasateno na £. 2.), 2., 4. a 3.

Ped hlavním oltáem stojí dva svícny 130 w vysoké, mosazné:

noha vžovitá, nodus protáhlý. Pod svícny ze deva ezaní lvi nesou roh

hojnosti jakožto podstavce. Levý (na stran evangelia) má nápis na noze:

*) Dle inventáe z I. 1721 jmenuje se: 12 apoštol.

Digltlzed by Google



c . s . v . s.

uprosted

H . S . G . S . V . B.

209

* ievo

HERR . CASPAR . SCHWENCKFELT . APOTEKER . IN . DER . ALTSTAT .

GEBORNE . SCHINDLERIN . SCHENKEN . IN . DIESES . GOTTESHAVS .

SEINER . WERTHEN . MVDER . ZV . DANCKBARKEIT . VND . VER

v právo

PRAG . VND . SEINE . HAVS . FRAV . W . HELENA . SCHWENFELDIN v

DISEN . LEVCHTER . FREIWILICH . GOTT . DEM . ALMECHTIGEN . VND v

LIHNEN . SEGEN v ANNO . 1 . 6 . 3 .

6

. AM . HEILLIGEN . OSTERTAG v

163 6.

ádky díleny jsou uprosted dvma erby.

Druhý svícen, o málo silnjší, má na nodu nápis:

Tento Swicen gest Daro
božího od Pani Kateržini

Pana Iakvba Bvkowskiho
keczti a k chwale przed

HAVCZIHO A Mátoze BOŽI

Panni Marihe ginak Hromnicz

Uprosted

mydláský
snak, nad

nim F Itl

a jeSt výe
telící lev.

WAN DO TOHOTO CHRAMV
Slowvttneho MVZE

Midlarže Manzelkí

nie Pana Boha wssemo

DEN OcZISSTOWANI

LetHA PaNIE 1688. (Obr. 176.)

V sakristii truhla železná na uschovávání kalichu, zámek na

devt západu; na elním štítku prosekávané grotesky (lvi, andílci . .) v roz-

vilinách ryto a kaleno. Z poátku 17. stol.

Dv z p o v d n i c e tídílné; stední ást rovná, postranní s prohnutou

ímsou, na rozích dlící vrtulové sloupky korintské.

Lavice patronátní rokokové, z pol. 18. stol., s vyezávaným

postranicemi. (Obr. 177.)

Klekátko rokokové, skín vykládané, valn sešlé z 18. stol.

Lavice pro lid: postranice s ezaným dekorem stuhovým a rost-

linným; ela s intarsií. — Z první pol. 18. stol. (Obr. 178.)

Sochy P. Marie, sv. Barbory, sv. Kateiny a arch. Michaela, de-

vné, asi 1 m 50 cm vysoké, barokní, na konsolách, visí v lodi. Nad nimi

na sloupech empory podobné sochy sv. Václava, Vojtcha, Ludmily a

Markety. Z první pol. 18. stol.

Skí barokní, na kulovitých nohách, dvojkídlá, 2 m vysoká s bo-

hatou intarsií. Kytice a vásy s kvtinami; nahoe Pietá.

Barokní kropenky z erveného mramoru.

Pod kruchtou obraz barokn vykrojovaný (3 XI ‘70 **): cesta do

Kafarnaum. V levo jdou dva chodci silnicí kolem rybníka, v zadu msto
;

Soupis památek hist. a umi. Pol. okrei Ml. -Boleslavský. 14
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ve stedu kolem stolu apoštolov a Ježíš žehnající kalich. Ve dveích

stojí pekvapená služebná. Na právo pozývá poutník Ježíše do hostince.

První pol. 18. stol.

Na empoe ze železa kuté raménkoz 1. pol. 18. stol. (Obr. 179.)

Náhrobky: 1. Za oltáem sv. Josefa v právo ve zdi zasazena jest

Obr. 173. Mladá Boleslav. Dikanský kostel.

Pacifíkal ts. 1.

Obr. 174. Mladá Boleslav. DSkanský kostel.

Ktitelnice s r. 1489.

pískovcová deska; dlouhá 1*48 m, široká 093 w, tyhranná. Kolem na

okrajích te se nápis:

Seto spanic 1 <>40 tu .... po památce — <S.
sj3ctra a Matula 2tyofftoluiu

Spané 30 bne ^untp tneji 11 a 12 (lobinau llrojent) — ('3)1. ©ottfr. 9íid)tcr

j spieytctma) ... — ... ftuelio $ituot ftuug tu Spánu bofoital a jbe tu tomto

(Uvnit na desce) ntifté pohebeny geft oqe fatuaqe 23laboflatucne(>o
|

tujfju

fícni g ntrttuýd). SDlolliter ofía eubent bic rogo quifq uiator
j

Sic tibi befuncto

bicerc bii iubeant. tueié mein (Srlofcr lebet
|
unb tuirbt micb í;ernacb

auž ber @rben auffertuedfen unb meine augen tuerben iíqn fe beit unb fein

frembber ^ob 10
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Erb šlechtický, rozdlený na 4 pole: v 1. a 3. lvíek, ve

2. ržice v pouzdru, ve 4. heraldická lilie.

2. Za oltáem P. Marie po stran evangelia do zdi zasazen

jest pískovcový náhrobek 2 00 m vysoký, 1 05 m široký, ovinutý

kolem na všech stranách vinnou révou s kompositní deskou krycí

nahoe i dole. Na desce te se nápis

:

Seta 1677 bne 5. Jijigna

3ih>ot ftuug jafnty tupanu bo*

fonala 33obabogna 9Jiatrona pa

ni 3ínna nfbp po Urojenem

nu Slbamoh 6t. Alauloiui j ©ftcrn

burgíu & 9)1 6 9tyd)taqi 9)ífta to

(>oto pojftala tuboiua fterajto ma=

gc mfu fiueho ofolo : 100 : Seti) J teíioj

sJ)íanjclífel>o álmeuc . 10 . bite lunu

flu a 2Bnfiqat : 32 : praiunufiu

apratunqft . 20 . tej . 2 . prapraiun^

fu bocgeagi qc tu tomto

chrám ^pán i ic obpoqitua

911 bLe bLaboflaVenl jaglftle VpanV

Erb.

fDo fe bogl hofpoDIna nabVDe ^ojebnanl. (Obr. 180.)

Krom tchto náhrobk pi poboných oltáích zachovaly

se ješt jiné, ale úplné vytelé: 3. ped oltáem Panny Marie

bolestné ve dlažb, 4. nad hrobkou uprosted kostela a 5. ve zdi

v právo od portálku východního, z erveného mramoru, ?jen ás-

ten zachovaný. (Pochovávalo se nejvíce do krypty, která jest

pod hlavní lodí, uprosted, kde posud uchovalo se mnoho rakví;

v 17. vku zámožnjší mšané a mštky odkazy inili, aby byli

v této krypt pohbeni.)

ZVONY. Starodávná zvonice stála za dkanským ko-

stelem, u klášterské fortny; dvakráte v krátké dob, pi velkých

požárech shoela: 1. 1661 a 1692, pi emž i zvony se rozlily.

L. 1701 byla znova vystavna, souasn s dkanským kostelem

a vysvcena, jak hlásal nápis, nade dvemi té vže, nízké ty
boké, která ped málo lety byla poboena

:

REVERENDISSIMVS AC
AMPLISS1MVS D. D. MAV
RVS RAVCZKA AD SANCT.
NICOLAVM VETERO PRA
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GAE ABBAS CAMPANAS
AC TVRRIM POST INCEN
DIVM CONSECRAV1T AN.

Dni MDCCI DIE 21. IVNI.*)

Neznámo kdy byla opu-

štna a zvony peneseny na vž
bývalé radnice, nynjšího soudu.

Pístup k nim jest z chodby

radnií. V místnosti tymi pro

strannými okny na tyi strany

oteveném visí dva velké zvony,

tetí v pate vyšším v trámoví,

» pozvánek*, nejmenší, v lucern.

1. Velký zvon >Maria«,

má výšky T30 m, prmru
T80 m. Ucha: masky. Kolem

horního okraje nápis: VON
DIeseM VngLVCks feVer
Waren WIr zerfLossen

SO HAT VNS IOHANN GEORG

kVhner zV prag WIe
Vor her Vbergossen.

Chronogram tento dává leto-

poet 1779. Pod nápisem ko-

lem zvonu na míst rostlinné

ozdoby reliefy: 1. Božská trojice

v zái paprsk a ve sboru an-
4-

dl, 2. 1HS v paprscích, ob-

lácích, po stranách andlé;

3. Božské oko s týmž okolím

a 4. IHS. V mezerách tyikrát

se opakují dva andlé s po-

zouny a jeden s vlaskými

bubny.

Na plášti Nanebevzetí Panny Marie: u hrobu prázdného seskupení

jsou apoštolov, hledíce vzhru do oblak, kde vznáší se velebná postava

Mariina. (Obr. 181.)

Na stran protjší te se obsáhlý text:

INCENDIO A IUDvEIS EXORTO CUM ALIIS IV DIE 17 IULY A . 1761

LIQUATA REVIXI A . 1763
|

DIE 30 MARTY 1779 DENUO

Obr. 176. Mladí Boleslav. Dkanský kostel. Svícen

pléd hlavním oltáem.

*) (Rozpravy Spol. pát. staro?. III., 92.)
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VORACI
|

VULCANO SUBACT^E SUMPTIBUS COMUNITATIS
EODEM

|
ANNO REST1TUT,E PATRICE MEvE CHART

IN DEI CULTUM PRO BENEDICTIONE
|
CANO SVB UMBRA

ALTISSIMI
|
GLORIOSISSIMO REG1MINE lOSEPHI SECUNDI

IMPERATORIS ET CONREGENTIS | MaRLE THERESI^E VIDUJE

1MPERATRIC1S HUNGARI^ ET BOHEMI/E REGIN^E
|

AC
FAVENTISSI MIS AUSPICJÍS

CELS1SSIMI DOMINI DOMINI CAROLI EGON1S SACRI ROMANI 1MPE

RÍi PR1NCIPIS
|
DE FURSTENBERG REGiI GUBERNIÍ

PR^ESIDIS NEC NON HUYUS REGN1 SUPREMI PURGRA
VY

|

ÍLLUSTRISSIMI DOMINI IOANN1S DE B1ESCH1N

INCLYTI REGNI BOHEMIA SUBCAMERARll

NEC NON
NOBILIS DOMINI MICHAELIS DE VASSERREICH AUL/E IUDIC1S

PRO MAGISTRÁTU SEDENTIBUS
\
PRENOBJL1BUS AC

CONSULTISSIMIS VIRIS
|

v levo

D : IOANNE DIDAK REGIO • JUD1CE D : ANTONIO
DrlOANNE LANG D: WENZESLAO
D : FRANCISCO STORCH

D: CAROLO FETTERLE
D: FRANCISCO RAAB
D: IOSEPHO SOMMER URBIS

SCHERKS D: IOSEPHO
STABINIS

v právo

BOSSY PRIMÁTE D: IOSEPHO RENNER
]

WSCHETEŽKA D: IOSEPHO L1PAVSKY

y :
FERDINANDO NOWOTNY

D: EMANUELO LIPAWSKY
D: CAROLO DELAWOS
SINDICIS D: ANTONIO IOANNE
CALASANTIO R1ER

Uprosted met! fidky erb mésu Mladé Roletlavé.

D: WENCESLAO VRBA D: IOSEPHO TEIML (místo Teinil)

D: FELICE BEZWARZOWSKY
D: IOANNE HAFFNER.

Na dolejší ovrub akanthové listy vzhru obrácené; v nich ti rae-

daillony.
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2. Sv. Václav, má výšky 098 m a prmru 1 *39 m. Ucha s maskami.

Kolem horního okraje nápis:

Da ICh In grosser feVer JbrVnst zerfLossen so hat

MICh Iohann georg kVhner zV~prag Vber GOSSEN (t. j. 1779).

Obr. 177. Mladá Boleslav. Dkanský kostel. Postrannice Obr. 178. Mladá Boleslav. Džkanský kostel,

patronátnich lavic z pol. XVIII. stol. Postrannice kostelních lavic t polovice

XVIII. stol.

Pod nápisem: Boží oko v zái a oblácích, jemuž po stranách se

klaní andlé; dále dva andlé hrají na pozouny a jeden tlue bubny, což

Obr. 179. Mladá Boleslav. Dikanský kostel. Ze železa kuté

ramínko na empofe. Z pol. XVIII. stol.

se tyikrát opakuje. — Na plášti sv. Václav a na strané protjší erb

msta Ml. Boleslavi s nápisem dole v oblouku:

ELEGIT SOCIUM SONITUS SIBI ME PIA MATER ANNO 1779.

Kolem dolní ovruby akanthové listí vzhru obrácené.

Digltized by Google



215

3. Sv. Barbora, visí v hoejším trámoví; jeho výška 076 m, prmr
107 m. Kolem hoejšího okraje nápis: (chronogramm dává 1779.) (Obr. 182.)

Pod nápisem relief: IHS s andly, tyikráte se opakuje. — Na plášti

obraz sv. Barbory, na druhé stran znak msta Ml. Boleslavé.

Obr. 180. Mladá Boleslav. Dkana <ý kostel. Náhrobek it. 2.

V lucern dva cymbály, nemají ozdob ani nápisu; není pochybnosti,

že jsou též dílem J. J. Kiihnera. Slouží k vybíjení hodin a tvrtí. Vtší

má prmru 0 71 m, výšky 0 26 m, menší prmru 0’58 m, výšky 0 20 m.

Ješt výše, nad lucernou, v menší cibulovité báni skryt jest t. .
pozvánek, jímž se po klekání dozvonivá, za zemelé. K tomu ukazuje
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na
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i jeho text. Výška jeho 0’37 w, prmr 0’46 m. Ucha díví masky.

Hoejší lem zdobí listy akanthové; na plášti spatují se relief sv. Jo-

f- sefa, na stran opané boleslavský lev. Dolní ovrubu provází nápis:

k
Obr. 181. Mladá Bolealav. Dikanaký koatel. Zvon í*. 1. Relief: Nanebevaetl P. Marie.

V
>

MT I : G : K 1779 ~wm MORS VT SIT FELIX FVNDITE CLAMO
£ PRECES
3
o Vmalévži, okrouhlé, visí zvonek, kterým se nyní sice zvoní

£ umírákem, jímž však ped asy obec a konšelé na radnici byli svolá-

váni. Má prmru 0 63 m, výšky 0 50 m. Kolem horního lemu adou
kídloma se dotýkající andlské hlaviky

;
pod nimi na plášti po jedné

stran erb msta Ml. Boleslavé a pod ním písmena: I : G : K : (Johann
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Georg Kúhner) — po stran druhé Justitia držíc v jedné ruce me a v druhé

vážky a pod ni: CONVOCO QVAERENTES HOMINVM IVDICIA 1VSTA.

Vsanktusu nad dkanským kostelem visí zvonek prmru 0 60 w,

výšky 0 47 m. Nahoe ovšen jest festony, na plášti má relief archandla

Michala, jenž ábla potírá a dole nápis: IOHANN GEORG KVHNER
GOSS MÍCH IN PRAG 1761. — Zvonek tento slit byl po velikém požáru

1. 1761, zárove s ostatními zvony na šnekovou vž a na hlavní vž, kteréž

sluly: Maria, Václav a Barbora. Když léta 1779 zvony tyto požárem se

Obr. 183. Mládi Boleslav. Dkanství. Vystaveno r. 1701, opraveno r. 1761.

rozlily, ve 100 letech už po tetí, zstal tento zvonek na dkanském kostele,

což se shoduje s historickými zprávami, že kostel tímto posledním ohnm
z 1. 1779, a na všech stranách kolem zuil, zachvácen nebyl. — Za tch

5 zvon (3 — 1 ve vži velké a 1 ve šnekové) dáno Kiihnerovi 700 zl.

Ped kostelem SOCHY pískovcové sv. Jana Nep. a Ignáce z Loyoly.

Na soše sv. Ignáce: v plastické kartuši na podstavci jest monogram

C R t. j. Carolus Rossi. Pod kartuši vyryt jest do kamene nápis:

SlS A PESTE TVIS CON
stans MeDICIna sanIs r— 1710).

Na soše sv. Jana Nepomuckého vyryt jest nápis:

SlSTE CLlENS
et CorDe pIVs

Venerare IoanneM (— 1 764).
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DKANSTVÍ. Stará fara boleslavská stávala v židovském mst,
u Blské brány. Když dvakráte za sebou v krátké dob vyhoela, pelo-

žena na radu tehdejšího dkana a vikáe K. Rudlofa ke kostelu a zakou-

peny k tomu dva domky židovské na východní stran tohoto kostela.

L. 1699 položen základní kámen a léta 1701 na sv. Ondeje byl dkan
do nové farní budovy uveden. Brzy, léta 1761, 17. ervence i dkanství

vyhoelo pi velikém požáru, naež nynjší budova podporou dkana
K. Rossiho byla postavenu.

Nynjší dkanství jest budova jednopatrová s okny podvojnými

(v pate) a se dvma štíty. Na každém jest attika s vásami na rozích

Každý Štít lenn jest plochými pilastry s volutami dovnit stoenými.

Vrchní štítky trojúhelníkové, oímsované, vyplnny jsou kvtinovým štukem.

(Obr. 183.)

Dolejší sín jsou sklenuty, valené s lunetami, chodby s kížovou

klenbou bez žeber. V pate ve vestibulu jsou rozvšeny portraity bole-

slavských dkan: Ad. ze Šolc (1713—49), K. Rossiho 1754— 1772,

V. Beránka 1794—1813, V. Káry, P. Durdíka a F. Paíka — a ješt

jednoho; pak papeže ehoe XVI., arcibiskupa, biskupa a císae Františka

Lotrinského. Na stnách jsou namalovány tyto nápisy s chronogramy '

^

IqVIs fVIt eXItIo teMpLo tVrrI aeDIbVs IstIs? i

'

I hebr/eVs CVIVs Labor est fraVs, nota sl nonIsJ

IqVIs non aVgVstas aC tVtas DIXerIt ^Des
|

2 { i = 1762
IqVas VIVo antIstes Caesar beneDIXerIt ore? I

3.

qVIs fVerIt CaroLVs rossI satIs Vna LoqVetVr
aeDes qVaM proprIo Is renoVans InstrVXerat

aere.

= 1762.

Na dkanství chovají se peetidla z 1. 1786. 1800 a 1829.

KOSTEL SV. JANA NEPOMUCKÉHO, na Novém mst, stál

za branami msta, na tehdejším pedmstí, na hbitov. L. 1362 pipomíná

se jako farní: po plebánovi fr. Mikulášovi, jenž dobrovolné resignoval,

fr. František praesentován od velmistra ádu johannitského Havla z Lem-

berka. Osazován byl knžími ádu svatojanského, kteí mli poblíže kostela

svou komendu, a vykonávali všechny funkce farní. Ve válkách husitských,

I. 1421 zašla komenda tato a kostel se stal filiálním, až Bohuslav Joach.

Hasištejnský z Lobkovic kolem 1590 zídil pi nm knze luteránského.

Od té doby se kolem nho sousteovali Nmci, až utvoili zde nmeckou
kolonii a kostel svatojanský nmeckým se nazýval. Péí nmeckých kolo-

nist byl zrestaurován, když 1. 1629 prudkou vichicí stecha s nho byla

snesena. L. 1706 vž výše vztýena, pi emž primas Logotte bá ozlatil

a Vil. Bleyweis kíž na ni posadil. L. 1727 byl kostel znova vystavn

v nynjší své podob; 1. 1761 pi velkém požáru shoela stecha, ímž od
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jisté záhuby zachránn. Tehdy koncem 18. stol. užívalo se ho jen ku vo-

jenským bohoslužbám — neopravoval se a sešel tak, že 1. 1800 bohoslužby

v nm zastaveny a I. 1812 prodán dražbou V. Lauterbachovi za 1257 zl.

anticipaních; po 3 léta jako klna sloužil všedním potebám. Oltá sv. Jana

Ktitele penesen k sv. Havlu, jiné kostelní vci rozprodány. Než z dobro-

volných dar byl 1. 1816 obnoven a posvcen sv. Janu Nepomuckému,

kdežto díve po vky byl jako vtšina kostel johannitských posvcen

Obr. 184. Mladá Boleslav. Kostel sv. Jane Nep. na N. Mst*. (Po opravž 1902—4.)

sv. Janu Ktiteli. Oltá, kazatelna, stolice koupeny z Lysé, ze zrušeného

tamního kostela klášterního. Tuto historii kostelíka pipomíná erná deska

nad hlavními dvemi, s pozlacenými slovy. L. 1902.—4. opraven.

Jest to budova jednolodní, baroková, s vží na západ, z osy po-

stavenou. (Obr. 184. a 185.)

Vž (strana její zr 575 m dl.) do prvního patra pvodní, gotická

z lámaného kamene, nárožníky pískovcové, hladce tesané; v pízemí na

stran jižní stlaený oblouk hrotitý, s hladkým osténím z kvádr. Z pí-

zemi nesklenutého vede (nyní zazdný) portálek stlaen hrotitý s vyšpa-
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letovaným hladkým ostním pískovcovým. Vž má v poiopatrech okna

ovální, ve svrchním barokní; kryta jest plechovou cibulí s lucernou. Vnitek

vže rozdlen povály
;
schodišt v nm vede na kruchtu k prostému barok-

nímu portálu a ke zvonm.
Stavba kostelní má stny lenné pilastry na vysokých soklových

patkách; rohy jsou zaobleny, kolem oken chambrany maltové; vchod od

severu má pískovcovou, profilovanou chambranu, nad ním devná deska

se známým nápisem. V zaoblených rozích dekorativní výklenky, v nkterých

pískovcové sochy: sv. Josefa a sv. Jana Nepom.

Do kouta mezi lodí a vží (na západ) pistavna pedsíka, ploše

krytá. (Pi oprav 1904. sbourána a stejn sbourán i portálek vedle ní,

vedoucí na bývalý hbitov; byl goticky hrotitý, s hladkým opažením a nad

ním barokní vyzdéný štít trojstranný, prázdný.)

Obr. 185. Mladí Boleriav. Kostci sv. Jana Nep. Pdorys (ped sboenim

postranního portilu a pedsíky).

Knžišt obdélné, 6 m dlouhé, 7*80 m ši., se dvma okny polo-

kruhem peklenutými. Oblouk triumfální polokruhový, v koutech do

lodi oblé vyzdívky. Lo dlouhá 1440 w, široká 11 m, obdélná, se temi

páry oken polokruhem zaklenutých, vchody dva po stranách, tetí pod vží.

Z knžišt vede portálek do sakristie, klenuté valené, nov pe-

stavné (1902).

Prostor kostelní sklenut kížové bez žeber, kíže jsou dleny pásy;

v knžišti jedno travée, v lodi ti. Pod cípy lunet pízední pilastry s ímso-

vými hlavicemi. Kruchta devná, na sloupech, bez ceny.

Hlavní oltá, slušné dílo barokní z poátku 18. století (z 1727),

kdy kostel znova vystavn. Architektura tabernaklu jest v pdorysu zají-

mav uspoádána : tvoí kupolovitou stavbu s kopulí podepenou na sloupech

a karyatidách andl. Vše poseto ezbami pásk a akanth, bílé, ásten
zlaceno. Na dvíkách relief: Veee Pán. V postranních apsidových vý-

klencích malé modelly oltáík sloupového typu, s nástavci, sloužícími jako
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reliquiáe. Kládí celého tabernaklu zprohybáno a posázeno andly. Mensa

rakvovitá, s hlavami andl na nárožích a reliefem Obtování Isáka. Na
mense sochy Mojžíšova a Aronova, po stranách brány pilastry ozdobené,

s nástavci, v jichž ploše reliefy svtc: jeden zapisuje rodokmen Ježíšv,

druhý život Mariin a vásy, dekorované pknými reliefy (allegorie víry

a nadje), item hlavami andílími. Nad branami sochy andl v životní

velikosti. Za oltáem vzadu na stn v rámu barokn vykrojeném obraz
sv. Jana Nepomuckého, z pol. 18. stol., jenž sem byl penesen 1. 1815 ze

zrušeného kláštera v Lysé.

Mížka, dlící knžišt od lodi, ladn v pdoryse prohnutá, de-
vná, do výplní vsazeny mížky z volut a pásk.

Kazatelna na sloupu s kruhovou základnou, tyboké eništ
s karyatidami andílk a oválnými kartušemi prázdnými. Stíška s deskami

desatera Božích pikázání a andílky; z první pol. 18. stol.

Postranní oltáe byly pi poslední restauraci odstranny. Var-

hany nové. Lavice s pkné ezanými postranicemi týchž motiv jako

v dkanském kostele. První pol. 18. stol.

Náhrobky: 1. Do jižní zdi lodní zasazen jest náhrobek pískovcový,

vys. 1*50 m
,

šir. 0*52 m. Nahoe v kíži osmirohém erb, krokev; nad pilbou

poprsí s vlajícími vlasy. Po stranách picí rohy. Pod znakem nápis:

VIATOR
STA ET LEGE

HOC SUB LAPIDE RECONDITI . JACENT
CINERES

Reverendissimi AC Illvstrissimi DOMINI

Leopoldi liberi Baronis de Rvmp Ordinis

TeVTONICI EQVITIS COMENDATORIS COMEND^E RAMER
STORFFENSIS EX BALIVIA ALTENBIESENSI NEC NON

inclitxe: Regio-- caesare>eqve tevtonic^e Legio

NIS LOCVMTENENTIS SVPERIORIS, QVI VLTIMVM VIT^C

DIEM HABV1T 1. OCTOBRIS 1753.

EN MOD1CVM TEMPVS LEOPOLD QVO INPULVERE DORMIS

RVRSVS AT EV1GILAS. CVM TVBA, SVRGE, VOCAT.

MORTVVS EST TERRIS NIT1DO SEDVIVIS OLYMPO

MORS VBI NON REGNAT, VITA SALVSQVE DATVR
Laeta TAMEN SÍT HVIC DVM DORMIT LVXQVE SALVSQVE

VT QVEAT ALM TVVM CHRISTE VIDERE DIEM

ITA

EX CORDE VOVET SINCERVS
G . A . P

T.
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2. Z vní, v týchž místech lodi, zasazen jest pískovcový pomník
dstojníku, jenž v bitv u Hohenfriedberka 1. 1745 byl rann a v Mladé

Boleslavi pak zemel; jméno vtráním odpadlo. Pi kopání základ k domu
ís. 3. našel se pískovcový kíž s nápisem z 15. vku, jenž chová se

v museu; mimo to veliké hromady kostí ze spolených hrob na nkdejším

tomto mstském hbitov.

Zvony zavšeny jsou v trámoví na kostelní vži:

1. Zvon »Jan«, prm. 0 62 m
y

výš. 0 48 m. Kolem horního okraje

vínek laurový a pod ním pásek rozvilinový. Na plášti reliefy: sv. Václav,

Madonna s Ježíškem korunovaná, sv. Jan Kt. a nápis:

Zv Eren Gottes Vndt
des Heiligen Johannis Baptistae

Patroni Dieser Teitschen

Kierchen zv Ivng Bvntzel

IST DIESE GLOCK AVF VNKOSTEN

DER Selben Gegossen WORDEN
Anno i67i.

Jacob Celler, Andreas Sommer
Kirch Vater.

2. Zvon s nápisem gotickým, z nhož jen slovo Mariam je zetelné;

sluje Marie. Na plášti relief Pána Krista na kíži. Vysoký 0 62 v pr-

mru 0*74 m. (Facsimile (obr. 186.)

iiimimiixflbrflgEah^ittimnogDiintBtioiiffmflnBttncnapgfuxinuxr^n^aiBiis

Obr. 186. Mladá Boleslav. Kostel sv. Jana Nep. Nápis na zvonu fis. 2.

3. V sanktusníku visí zvonek vys. 045 tn, šir. 050 m. Ucha hladká,

u koruny guirlandy z dubových list se vkládanými reliefy andílk. Na
plášti relief sv. Jana Nep. a nápis: C. BELMANN ME FECIT 1819.

BÝVALÝ SBOR ESKÝCH BRATÍ (pozdji CHRÁM
SV. VÁCLAVA, naposledy vojenské skladišt).

V Ml. Boleslavi, kde bylo sídlo bratrských biskup a kde se astji

bratrské synody konaly, mli Bratí svj sbor — pi bývalém kláštee

i svj zimní sbor, ale ty nepostaovaly, a tak I. 1554 vystavl Arnošt

z Krajku sbor nový, t. . velký, jenž vyniká svou prostorností nade všechny

kostely boleslavské, a o svátcích velikononích dne 23. bezna u pítom-
nosti velikého množství lidí slavnostn jej otevel.

Byla to budova prostorná, ale jednoduchá, jako Bratí nebyli

pátelé nádhery. I vnitní zaízení bylo prosté: nebylo v nm oltá, ani

soch, obraz — jen stny a sloupy byly pomalovány texty z písma svátého.
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Písmo bylo ozdobné, barvy erné, s ervenými inicialkami a výraznými

slovy. Dosud v presbytái pod maltou prodírá se Dmnus a na sloupu

v hlavní lodi:
tebe a menfíi pre . .

.

neefyf

bube tob fbtyj . .

.

jafá inite nebo nemujete . . .

Na kasetovém strop v presbytái z podmaltí vyzírá freska, jak andlé

klaní se kalichu.

Nový sbor ml mnoho nepátel
;
stále docházely s hry zákazy, jimiž

se zde Bratím schze zakazovaly, až 1. 1602 byl úedn zaven a kolím

Obr. 187. Mládi Boleslav. Velký sbor . Brati, pordji kostel sv. Václava.

zabednn. Ješt ped vydáním majestátu 1 1608 byl znova oteven, když

byl z fisku i s ostatním bratrským majetkem od Petra Voka z Rožmberka

vykoupen. L. 1623 v lednu Bratím odat naposledy a navždy, starší pak

v Jednot do veera mli se z msta vybrati. Obrácen byl ku potebám
katolickým, 1. 1624 vysvcen ku poctivosti sv. Václava, oltá a jiné poteby

z kostela dkanského sem peneseny, za to staré malby na stnách za-

bíleny, aby bylo seteno vše, co by na Bratry upomínalo.

Bohoslužby konaly se zde jen obas; v té dob astji byl opravován,

jak hlásají nápisy : tak nad hlavním portálem uvnit budovy jen stží se

te nápis, zabílený: Seta ^ante 1751 bne 19. 2íugufti bobilencb £ento djram

^!ane 6. ffiacjlama patrona ájeffcbo umiemjto ^rji SBelfem Ditami btoc . . .

Na západním konci pravé lodi na vnjší zdi šneku te se nápis tento:

Seta s
J>anie 1671 3h>laftnim naflabcm tohoto dmbebo jabufit) tuty3btt.Hjeno

toto ©tatoeni 3attjclcbncf»o ftnje $aiia (Sbinunba ftaiultfa tobo cjafu biefana

tefyojí ntiefta mlabctyo bolejlatoa itab ijijerau a Jlanoumifa ítarobolcílaiufcbo, tc*
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tofragi naijenefjo vicaria Foranea 3° <2tat . .
. 3- ®l. ©j. $Pana ÍHictarje

3ana $rantifífa Columbana.

L. 1787 byl kostel tento zrušen a prodán vojenskému eráru, jenž zídil

tu vojenské skladišt. Za vojenské správy byl astji upravován, opravován

Obr. 188. Mladá Boleslav. Bratrský sbor. Pdorys (ped opravou r. 1905;.

Obr. 189. Mladá Boleslav Bratrský sbor. et podélný (ped opravou t r. 1905).

a zpustošen tak, že ho nemohli déle potebovati a prodali budovu tuto

obci Ml. Boleslavi 1. 1899 za 2600 zl.; Museum jej letos opravuje.

Jest to rozlehlá budova renaissanní*) se zbytky gotických motiv,

orientovaná, trojlodní, bez vže. (Obr. 187., 188. a 189.) Stavební ma-

*) Vrchní stavební rada pi eském místodržitelství R. Vomáka charakterisoval jej

:

basilika s goticko renaissanní úpravou. (Ú. zpráva podaná c. k. ministerstvu z r. 1904.)
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terial: lomový kámen a cihly; nárožniky, ímsy, portály z pískovce, klenby

cihlové. Kolem celé budovy obíhá sokl s pískovcovou sešikmenou ímsou.

Západní prelí ploché, ukonené štítem attikovým, s trojúhelníkovým

nástavcem, což iní dojem svatyn
;
attika v novjší dob postranními vy-

zdívkami zabrána do štítu a znešvaena. Nástavec dlen po výši dvma
ímsami a zakonen dvma volutami. V attice uprosted kruhový otvor,

obložený pískovcem. Nároží opena hranolovými, nahoru se úžícími pilíi

s jehlanovitým zakonením. Sokl ovinuje se kolem nich kruhem. Ve stedu

portál hrotitý s pískovcovou chambranou, ploše profilovanou, vysoký 3 r«,

široký 1’80 m, nad ním vyložená ímsa. V pízemí vedou do postranních

lodí okna, jižní se zachovaným lomeným ostním z pískovce, druhé roz-

šíené; vedle toho proražena dv nová okna (otvory), a druhý vchod do

severní lodi, který letos pi oprav byl zazdn.

Podélné strany mají podobné portály ve stedu, v pízemí

tyi okna lomená, v pate menší. Na jižní stran jedno v pízemí za-

zdno, na severní zazdna všechna, až na malé tyboké otvory; na obou

stranách v pate proražena na kruchtu vtší, tyboká okna nyní zazdná.

Na okapních ímsách sgraffitovaný vejcovec.

Pvodní pultové stechy postranních lodí zvýšeny a celá budova

pokryta spolenou sedlovou stechou plechem krytou.

Knžišt dlouhé 6 40 m, široké (na nejširším míst) 930 w, za-

koneno jest polokruhem. Zdivo lenno kolem celé budovy obíhající

ímsou, se zbytkem sgraffita. Na jih zazdný vchod, též na severu do

bývalé sakristie barokní, ze 17. stol. Ti okna hrotitá, sahající až do

1. patra, ale zkrácená, nad nimi v lunetách klenby ti okna okrouhlá.

Letos vybourána a nalezeny stopy po kružbách a prutech dlících.

Klenba valená o tech lunetách, jichž cípy sbíhají na ímsovité konsoly

ze štuku, ukonené kapkami. Na hranách klenby štukové pásky, v plochách

kasety a poloviní rosety, v nich stopy freskových obraz.

Lo hlavní dlouhá 3150 m, široká 8 80 tu, sklenutá valené, výška

klenby 14 20 w; pt pár ostrých lunet bylo podobné štukem kasetováno.

Do lodí postranních otvírá se v pízemí pti páry obloukv (šíka oblouk
do postranních lodí 5 20 m, výška 6 40 m) sklenutých polokruhem na tyi
páry sloupv a pár pilastrv. Patka sloup jest ímsovitá, s prostým pro-

filem, dík válcovitý, hlavice toskánská s pesahujícím abakem. Arkády

mají vnjší archivolty profilovány. Nad kordonovou ímsou otvírá se pt
párv obloukv do empor nad postranními lomi, jichž výška jest 3 60 m,

sklenutých na tyi páry pilív a dva páry polopilí; hlavice pilí ímso-

vité, hranolové díky hladké, archivolty profilovány stejn jako v pízemí.

(Obr. 190.) Poslední travée lodi zabrána kruchtou; v pízemi sklenut

segmentový oblouk na polopilíe s ímsovitou hlavicí a podobnou patkou,

pistavné k poslednímu páru sloupv.

Postranní lodi, dlouhé jako lo hlavní, široké každá 5'45 w,

i empory nad nimi souhlasné rozdleny tymi páry píných pásv,

Soupii památek hiát. a umi. Pol. okres Ml. Boleslavský. 15
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Obr. 190. Mladá Boleslav. Bratrský sbor. Pohled do budovy, vyklizené r. 1902.

polokruhem sklenutých na pilastry, pistavné ke sloupm a pilím hlavní

lodi, a na stejný poet nástnných a koutových pilastr s ímsovitými

hlavicemi. — Klenby kížové bez žeber skoro vesms sneseny pi adaptaci

pro vojenské skladišt; zachovány jen v posledním poli hlavní lodi pod

kruchtou. V kout jižní lodi na západ vestavno r. 1671 šnekové schodišt
340 na kruchtu a nad klenbu; portály do nho vedoucí pravoúhlé, s pís-

kovcovým orámováním, barokním ; šnek z pískovce osvtlen malými okénky.
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Stny a sloupy kostela popsány; v rámech z páskv a vlnovek

napsány gotickou majuskulí a minuskulí a renaissanni lapidárkou citáty

z písma svátého eské i latinské; písmena ím výše vtší.*)

KLÁŠTER PIARISTSKÝ na hoe Karmeli. (Obr. 191.) Dle Schal-

lera byl kostel tento a pi nm klášter vystavn 1. 1345 od Beneše z Mi-

chalovic a vysvcen od opata benediktinského ádu, Oldicha
;
dle jiných

zpráv 1. 1354 Beneš z Michalovic uvedl do nho nových 10 mnich, z ádu
minoritského; byl už tehdy za starožitný pokládán. Od Husit byl vytluen,

kolem 1. 1500 odevzdán eským Bratím, kteí z kostelu tohoto sbor

Obr. 191 Mladá Boleslav. Pohled na klášter Piarist a kostel tv. Bonaventury.

bratrský udlali a na míst bývalého kláštera dm bratrský zbudovali

a horou Karmel nazvali; v nm bylo sídlo bratrských knží, biskup,

bratrská škola a alumnát; sem svolávány i synody všeho bratrstva z ech,
Moravy i Polska Po bitv blohorské dán od císae Karmelitánm, kteí

se k nmu táhli jen podle jména jeho »Karmel«; 1. 1630 však uvedeni

do nho Minorit, kteí jej znova nuzn vystavli v letech 1675— 1711,

ale 1. 1784 jej z vle císaské musili odstoupiti Piaristm, když bylo

piaristské gymnasium z Kosmonos do Ml. Boleslavi peneseno.

Rajský dvr jest obklíen se tí stran kvadraturou, tvrtou (vý-

chodní) zavírá kostel sv. Bonaventury. (Obr. 192.) Kolem na všech

stranách dole jest ochoz, sklenutý kížov bez žeber. V západním kídle

vestavna vž, hranolová; v prvním i druhém pate po okénku stílnovém;

’) Mezi tiskem objeveny pod omítkou erby paní Boh. z Zástzez, Aleny z Šelnbergka,

Marty z Veselice a pana Ad. z Krayku s nápisy a obraz 8 blahoslavenství.

15*
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ve tetím u zvon okna polokruhem sklenutá. Zdi vže bývaly do nedávná

sgraffitovány rustikou rýhovanou: pod okny uchoval se vyrytý letopoet: 1583

— tudíž z doby bratra Kalefa. Nad vží pne se bá. lucerna, makovice, kíž.

Na zdi ochozu visí obrazy: Sv. Josef Kalasanský uí dítky; nad obrazem

nápis: SCHOLAE VERITATE. Na druhém týž svtec rozdává obrázky;

nápis: PIAE CHARITATE. Z pol. 18. stol. Z každého rohu výchbdy. Do-

lejší sín sklenuty též tak. Do patra vedoucí schody sklenuty nízkou

klenbou kížovou. Hoejšek všude s plochými stropy.

Obr. 192. Mlarí Boleslav. Piaristský klášter s kostelem sv. Bonaventury.

Pdorys (ped opravou 1902— 41.

V pate na chodb visí obrazy: 1. Knz piarista drží ruku na knize.

Pod obrazem nápis:
CO

Ven. P. Franciscus a Mate Dei Schol. Piar. Ven. Clycerij a Chro

strenuus m vitae
|

integritate imitátor ab ipso B Pate plurimum commen-
datus obiit Romae

|

Martii An 1623. Z 18. stol.

2. V oválovém rámci Madonna korunovaná s Ježíškem korunovaným,

s hvzdou na plášti. Porušený. Z pol. 18. vku.

3. Obraz svaté Barbory sttí; u nohou poražený kat. Z pol. 18. stol.

4. Sv. Josef; z pol. 18. stol.

V bývalé síni slavnostní, v 1. pate, rozvšeny jsou obrazy vtšinou za-

kladatel piarist. kollejí
;
portréty jsou svží, isté, se všemi odznaky a dekora-

cemi, v devných erných rámech, kopie z 18. st. Velikost 104 m X 0 84 m.
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<Vi

Jsou to: 1. Franciscus Pržehorzovsky Comes de Pržehorzov S. Caes.

Maj.
||

In Regno Bohemiae Locumtenens Domus Beneschoviensis Scholar.

Piar. Fundator.

2.

lacobus Ernestus é Comitibus de Liechtenstein S „ R „ I „ Princeps
OJ

et Primas
1 1
Germ*e Archi : Epus Salisburg'* Collegii Schol. Rar. Albo „ Aquae

in Silesia cum Seminario Fundator. Pemalován.

Obr. 193. Mladá Boleilav. Piaristský klášter. Porirait hr. ernína, takt. gymnasia

v Kosmonosích.

3. Franciscus S „ R „ I „ Comes de Magms Dns in Strážnic, Coll. Scho).

Piar. Stražnicensis Fundator.

4. Anna Magdal* Saxo : Lauenburg* nata de ||
Lobkovitz Collegii

Schol. Piar. Schlakoverdae Fundatnx.

5. Carolus é Comitibus de Liechtenstein S „ R „ I „ Princeps et Epus
|

CO

Olomuc „ Collegior Schol „ Piar „ Cremsiriensis cum Seminario, Frey-

bergensis et Vetero Aquensis Fundator.

6. Frebonia de Pernstein primi in Bohemia Schol. Piar.
|| Collegii

Litomiíslii Fundatrix.

7 Bernardus S
,
R „ I „ Comes de Martinitz Supremus in Regno

Bohemiae Burggravius etc. Coll. Schol. Piar. Slanae F.
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CO

8. Franciscus Ludovicus Princeps Palatino : Neoburgicus Archi Epus
co

et Elector
|j
Moguntinus Equitum Teutonici Ord'* Magnus Magr Collegii

Schol. P. Freudentalii F.

9. S „ R ,, I „ Princeps Lud. Georg. Simpertus Marchio Badensis et

Hochbergen „ Land
1 1

gravius Sausenberg. etc. Coll. Schol. Piar. Rasta-

diensis et Kirchbergen : F.

10. Iacobus Hermannus S : R : I : Comes Tschernin de et in Chudenitz

Supremus
1 1
Regni Bohemiae Burggravius Coll. Schol. Piar. Cosmonofsii F.

(Obr. 193.)

11. Norbert. Leopold. Liebsteinsky S, R, I, Comes á Kolowrat Schol.

Piar. Richnovii F. anno 1715.

12. Margaretha Vidua Comes de Waldstein
||
nata Comes de Tschernin

Filia Fundatoris hqjus Schol. Piar.
1 1
Coll et in hoc Ipsa quoque SS Thliae

Studii A. 1723 Fundatrix.

Obraz S v. Josefa Kalasanského 1'60 w X 1-0 ». Svtec

s rukama vstíc dtem napiatýma, v rouše knžském; dítky v kroji 18. vku;

v oblacích Matka Boží s dátkem. Slušná práce, temnjšího koloritu,

z pol. 18. vku.

Obraz Ukižovaného, z pol. 18. stol., poškozený, jinak dobrá

práce. T60 m X 0 95 m.

Sv. Josef, pstoun Pán, drží dcko, po stran na zemi tesaské

náiní; pol. 18. stol. (pemalován).

Obraz knze s kížem a knihou v rukách. Dole nápis velice

poškozený: Ven,, P. Petrus á Nativit: B. V. dono curationum et omni

virtutum genere||. . . illust. obiit Romae 17 Oct. A 1643 ^ A. 177.

Na vži visí zvony:

1. Sv. Bonaventura, široký 0 61 m, vys. 0 50 m. Kolem horního kraje

vnec laurový, pak nápis: S. BONAVENTVRA ORA PRO NOBIS DOMINE
MDCCV; pod nápisem pásek drobných rozvilin. Na plášti reliefy: 1. Matka

Boží s tlem Pán v klín; 2. sv. Bonaventura s pastýským kížem

3. sv. František z Assisi; 4. zvonaský znak Pricqueyv s I:P:

2. * František*: kolem koruny vínek laurový, pak nápis: NOS PROTEGE
ET OMNIA MALA PROCVL REPELLAS FRANCISCE. Pod tím vlys z do-

mácích kvtin uvitý. Na plášti ozdoby: 1. Madonna korunovaná s Ježíškem;

2. znak zvonaský a pod ním letopoet 1726; 3. Ukižovaný; 4. sv. František

Xaver. Výška 0 40 w, prmr 0 49 m.

3. »Sv. Donát* : vys. 0 29 m, prmr 0 34 m. Kolem hoejšího kraje

festonky zavšené; na plášti relief sv. Donáta a pod ním na desce:

S DONATVS. Po stranách I • C • L. — ANNO 1741.

4. Zvonek v sanktusu: vys. 0 33 *», šir. 0 39 m. Kolem koruny nápis:

+ S : ANTONI ORA PRO NOBIS ANNO 1722. Pod tím vínek laurový. Na
plášti relief sv. Jana Nepomuckého a sv. Antonína — mezi nimi andílí

hlavy Pricqueyovské.
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KOSTEL SV. BONAVENTURY piléhá tsné na stran vý-

chodní ku klášteru. Spolu pnou se na »hoe Karmeli* a vévodí údolí

jizerskému. (Obr. 194.) Obrácen jest k severozápadu.

Prostá budova s obdélnou lodí a krátkým knžištm, krytá valbou-

Nad presbytái sanktusová vížka se zvonkem.

Prelí jest ozdobeno nad kordonovou ímsou sdruženými plochými

pilastry s ímsovými hlavicemi, mezi nimiž ve štukovém rámu obraz Ma-

donny, práv pemalovaný. Po stranách nástavky s volutami nkolikrát

zavinutými. Štítek trojúhelníkový, s lomeným kládím a železným tepaným

kížem v akroteriu.

Obr. 194. Mladá Boleslav. Pohled na koitel av. Uonavemury u kláštera.

Presbytá zaven jest pti stranami pravidelného osmiúhelníka

Má disposice pro pt oken, z nichž dv na stranu klášterní nejsou pro-

ražena
;
okno za oltáem v závru jest tvaru elipsového, ostatní polokruhem

peklenuta a siln špaletována.

Sakristie nová, pistavná r. 1902. za oltáem na stranu severozápadní.

Oblouk triumfální nižší, polokruhový.

Lo obdélná, se temi páry oken; okna na stran klášterní jsou

zazdna. Mezi okny stojí pilastry velice hmotné, jež zabíhají hluboko do

lodi; za nimi jsou umístny vedlejší oltáe, takže tvoí šest otevených

kaplí. Pilastry jsou mohutným ímsovím pokryty, na nm spoívá klenba.

Na pilastrech v koutech, v kaplích, stojí jehlany na ornamentálních pod-

stavcích. Klenba kížová bez žeber. Rozdlena jest hladkými pásy polo-

kruhovými na ti pole. (Obr. 195.)
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Kruchta pozdji pistavna, na stran jihových. Spoívá na dvou

pilíích a dvou polopilíích. Podklenuta jest temi kížovými poli. Do lodi

otvírá se temi oblouky, z nichž prostední, v nmž umístny jsou varhany,

jest vtší, s ozdobou bossážovou. Balustráda devná na zdném spodku,

dovnit uprosted jest vypjata. Strop plochý. Po jedné stran okno polo-

kruhem peklenuté, do protjší strany proraženy dvoje dvée: jedny do

kláštera na chodbu, druhé do šneku, jímž se sestupuje do podkruchtí.

Obr. 195. Mladá B»le»lav. Koitel »v. Bonaventury. Pohled do knéžiStí (ped opravou 1902— 4).

Portál do východní stny lodi pravoúhlý, s pískovcovým osténím, na-

hoe lomeným, se segmentovou ímsou profilovanou; cvikly jsou vyplnny.

Nade dvemi letopoet: A° 1711. — Druhý portál do pístavku se cham-

branou. Dvée v obou jsou stejn intarsovány ezbou akanthovou, spiráln

se proplétající z 1. 1711.

Hlavní oltá. Predella devná ozdobená sloupky a mížkováním.

Nad tabernaklem baldachýn a nápodobená monstrance ve svatozái. Po

stranách cínové svícny, z nich dva tžké, 0 76 m vysoké, pokryté rozvilinami

akanthovými a nepravými drahokamy z po. 18. stol. Na predelle andílkové,

sochy sv. Prokopa a sv. Vojtcha, nad východy za oltá sv. Antonín Pad-

a sv. Josef. Oltáni obraz na zdi v bohatém rámu akanthové a mížkové
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ezby, nesený dvma andly. Na obraze sv. Bonaventura v rouše knžském,

po stran andl, u nohou andílkové, v pozadí Zjevení Pán. Na vršku rámu

erb. V nástavci sv. Trojice. Na zadní stran autor se poznamenal: Philyppus

Leubner Pinxit Reichenbergae A° 1777. (Obr. 196.)

Postranní oltáe: první a druhý ádu sloupového, posvcené

zakladatelm eholí ininoritské (sv. František kleí s rukama k nebi

rozpiatýma) a piaristské (sv. Josef Kalasanský pivádí dítky k oltái,

Obr. 196. Mladá Boleslav. Kláiterní kostel sv. Bonavrntury. Hlavni oltá s obratem sv. Bonaventury.

(Po oprav r. 1904.)

v oblacích Madonna). — Po stranách prvého, levého, sochy sv. Anto-

nína Pad. a svtec s mitrou u nohou. V nástavci sv. Trojice. Na tumbé

ezba místo antipendia: uprosted 2 erby pána z Bubna, po stranách

narození Pán a drak, na njž padají z IHS paprsky. (Obr. 197.) — Na
druhém po stranách sochy sv. Jií a sv. Pavla, v nástavci sv. Josef, na

tumbé ezba: oistec, k nmuž ukazují mnichové mladému muži. (Obr. 198.)

Oba oltáe z I. 1711, oba obrazy i tubernakula novjší.

Oltáe tetí a tvrtý: na ploše devné nahoe voluty a ímsoví.

Na levém obraz Madonny na dev (z konce 17. stol.) s korunkou,
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po stranách sochy dvou archandl. Na vrchu hierogram MRIÁ pod balda-

chýnem, nad ním císaská koruna. Na pravém: obrazy (oltání) sv. Antonín
a sv. Jan Nepom.

;

po stranách dva archandlé, na vrchu hierogram

a koruna eská. Oba oltáe z pol. 18. stol., též rám na obr Madonny.

Pátý oltá: v zasklené skínce sousoší Pie tas, pod tím obraz

abatyše (sv. Otilie), po stranách sv. Václav a sv. Jan Nep. V nástavci

Obr. 197. Mladá Boleslav. Koitcl sv. Bonavcmury. ezba na pravém oltái: Narozeni Pán.

Obr. 198. Mladá Boleslav. Kostel sv. Bonaventury. ezba na levém oltái: Oéistec.

pt ran Pána Krista, na vrchu Dobrý pastý. Z pol. 18. stol., socha Matky

Boží starší (ca 1711).

Na míst šestého: Ukižovaný, astji pepracovaný, skoro

nový; socha pod kížem, v nástavci Bh Otec a Duch sv. — všechno

barokové po r. 1750.

Kazatelna: eništ tyboké s vypnutými stranami, na nich ezby
akanthové, pozlacené. Na stíšce: lambrekin, holubice, evangelisté, na vrchu

Dobrý pastý. Z asu 1711, se zmnami na stíšce z 19. stol.
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Lavice (12 —f- 1 2) :
postranice bohat ezané (rozviliny akanthové),

zpoátku 18. stol. (1711). — Kropenka z erveného mramoru, na noze

oválového ezu s patkou, mísa okrouhlá, vypoukle profilovaná, barokní.

Kalichy: 1. Vysoký 0 255 w, noha nová (1810), s ozdobou kvti-

novou a temi medaillony, v nichž obrazy svátých malované na porcelánu

;

nodus nový, pláštík s tepanými reliefy Madonny, Panny Marie na nebe

vzaté, sv. Anny a sv. Joachima. Z po. 18. stol.

2. Vysoký 0 22 *», 0 09 m v prmru. Noha a nodus nové (1810),

kupa dekorována vinnými hrozny (jako noha). Z pol. 18. stol.

3. Ciborium 0'23 m vys. Noha nová, iše s akanthovými rozvilinami,

v nichž sv. Jan Nep., Kristus, sv. Josef a svétec-mnich. Na víku rozvilinový

dekor, kížek s nepravými drahokamy.

Pacifikál vys. 034 m. Na spod vyryto LK 1772. Noha elipsová,

vroubovaná, kíž postíbený, v barokové schránce kíž se svátými ostatky.

V gloriele andílí hlavy, nahoe holubice.

Monstrance: 1. Na oválové noze nasazené štítky stíbrné a nepravé

drahokamy; trojnásobná zá, v ní také kameny. Z po. 18. stol.

2. Noha novjší (1810); nahoe sv. Josef Kalas, se žákem, dole

sv. Jan Nep., po stranách andlé; kolem rámeek eménkové a mušlové

ozdoby. Pol. 18. stol.

3. Prostá, bez ozdob z pol. 18. stol.

Ornát z po. 18. stol. Na kanav zlatými a stíbrnými nitkami

vyšívané slunenice a granátová jablka; ovruba, podšití nové.

Uvnit kostela do zdi lodní zasazen pískovcový kámen pamtní

s nápisem

:

+>

Miss/e Omneš ad Altaria Hvjvs Ecclesi^e Pro
SUMMIS PONTIFICIBVS CARDINALIBVS PROTECTOR1BVS

Ordinis ac Fratribvs Defvnctis ab Ejvsdem

Ordinis Dvmtaxat Sacerdotibvs Qvandocvnqve
Celebrat^e Indvlto Altaris Privilegiati Perpetvo

Gavdent Vigore brevis Benedicti Pap.<£ XIII

Die xxxi Janvarý Mdccxxv
Insvper Miss,e Omneš Inobitvs Velalio die Pro Ejvs-

dem Envnciatis Personis Ac etiam Pro Více

Protectoribvs Ordinarys Loci Benefactoribvs

Ipsisqve Fratribvs & Monialibvs Svbjectis

Horvmqve tantvm Genitoribvs A Qvovis

Sacerdote Celebrat^: Eodem Perpetvo

Altaris Privilegio Cadente ex Indvlto

Benedicti Pap/e xiv Die iv Septembris
MDCCLI + +
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Naproti ve zdi chrámové po strané evangelia byl pamtní kámen
s nápisem

:

Altare Hoc OmniPotenti Deo in

Honorem SS Trinitatis Erectum
PR1VILEGIO OVOTIDIANO PERPETUO AC

Libero Pro Omnibus Defunctis

Ad Quoscunque Sacerdotes
**w

Vigore Brevis benedicti papae

XIV DIE IV OCTOBRIS MDCCLI
INSIGNITUMATQUE A MiNISTRO

Generali Ordinis Die IX Mensis

Marty MDCCLIII Designatum

Ped kostelem ve zdi klášterní DV KAPLE, tyrboké, lenné
plochými pilastry s ímsovitými hlavicemi, kandovaným vlysem, jenž nese

ímsu profilovanou; na vrchu štítek trojúhlový, oímsovaný. Otvor do kaple

sklenut polokruhov. V jedné nástnná malba: Narození Pán »verbum

caro«, dole proroci s citáty z písma svátého; ve druhé kest Pán »Fon-

dere feci lignum aridum*. Malba silné poškozená pozdjší, kaple z poátku

18. století.

KOSTEL A HBITOV SV. HAVLA. Starší hbitov býval

u sv. Jana. L. 1539 koupila obec zahradu od Jiíka Chloumeckého ku

pohbívání mrtvých, proto zval se tento hbitov » pohební zahradou*

a onen >krchov v mst*. Pochovávalo se na obou, svatohavelský byl

hlavn pro eské Bratry. Pánové z Krajku, rodina esko-bratrská, zídili

si tu svj pohební Stánek, kostelík a v nm kryptu, v níž byli

všichni pochováni. Z jich rakví zachovala se jen cínová paní Marty z Ve-

selic (Památky Arch.: Díl XV.). L. 1559 byl kostelík sklenut; 1. 1599 dal

Jan Hyttych sklenouti kr; 1. 1596 Mik. z Bubna pistavl kapli, jež se

nezachovala.*) V kostelíku tomto mli svj » poheb* i jiní velmožové

z bratrské šlechty v Boleslavšt, jejichž epitafia se v kostele ve dlažb

zachovala, ovšem velice vyšlapaná.**)

*/ Na Willenbergové pohledu jest ji vidti: s vysokou okrouhlou vži v zá-

padním kout hbitova.

V presbytái pod oltáem sv. Floriána jest náhrobek šlechtiny z rodiny

Rubnu na Bezn; podobn z téže rodiny jsou epitafia pod lavicemi v lodi, v levo;

v právo pod lavicemi byly kameny se jmény pán z Harasova, Vliských .. ., které

byly dobe itelné, které jsem ješt 1. 1892 etl, nyní však tam nejsou; zachovaly se

dv kamenné desky v zadu v právo už pod krem, 1‘50 m dlouhé, na druhé se

te: teta panic 1596 m itcbli prjcb huatym IDaríincnt boíuntala jmtmt runij ttrojcita

pani •

.

. Dole erb Hložk ze Žampachu.
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L. 1735 na žádost tehdejšího dkana Šolce byla pistavna ny-

njší vž.

Kostelík sv. Havla jest stavba pozdn gotická — jednolodní, s barokní

vži (pistavnou) na stran jižní. (Obr. 199. a 200.) Zdivo budovy: lomový

pískovec, opráky, ostní, ímsy a nárožníky z tesaných kvádr.

Knžišt jest openo dvma opráky o dvou profilovaných ímsách,

jich svršek (nad druhou ímsou) skosen. tyi okna (závrové zazdno)

Obr. 199. Mladá Boleslav. Pohled na kostel sv. Havla.

s hladkým pískovcovým ostním, bez kružby. Hlavní ímsa pískovcová

s hlubokým žlábkem.

Locf obdélná, na obou stranách opená opráky (celkem tymi),
stejnými s onmi v knžišti, z nichž nárožní (na stran jižní) jsou diagonáln

pistavny. Ti páry oken hrotitých. Do východní strany prolomen portálek

gotický (zazdný) s ploše profilovanou pískovcovou chambranou. Mezi lo
a knžišt na sz. vestavno šnekové schodišt, v pdoryse oválné,

cihlové, se tymi okénky stílnovitými, s portálkem pravoúhlým a vypln-

nými kouty. Mezi nárožím a prvním oprákem sakristie s pískovcovými

nárožníky; portálek k ní bez ostní, nad ním okénko s míží z protína-

jících se oblých prut. Na téže stran západní mezi prvním a druhým

oprákem pistavna barokní pedsíka zdná, s rohy zakulacenými;

Digltized by Google



238

pravá strana lisenovaná, s oknem, v levé portál s ímsou (ve stedu segmen-

tov prohnutou), na dveích barokní zámek a pítuha.

K jižnímu prelí pistavna vž tyrboká (délka strany 6’10 m),

hranolová, trojpatrová. Kolem vže obíhá okapní ímsa kostelní
;
po krajích

vystupují široké, sdružené pilastry, na pískovcovém soklu, nesoucí kládí

hladké; rohy skoseny a ukoneny pod ímsou okapní (penívající) kon-

solou. Okapní ímsa na stran prelní nad stedem lomena trojúhelníkové.

V pízemí vchod s pískovcovým rámem a ímsou; okno v prvním pate

segmentem sklenuto, s pískovcovou chambranou; ve druhém pate na jižní

stran elní hluboká nika, v ostatních okna ovální, ve tetím pate na všech

stranách široká okna polokruhová. Po stranách vže na prelní stran

lodní vyzdny attiky z cihel, ukonené prohnutými nástavci s okénky.

Krková maasarda vže nese lucernu s cibulovitou stechou.

polokruhem, okna ven lomená, dovnit se tyrbokou špaletou (závr

zdno). Žebra závrové klenby prostého profilu, z nichž dv jsou sk

triumfálním obloukem, nesena jsou ve výši 3'20 m (od podlahy) kuželovitými

konsolami (obr. 202); svorník se znakem mstským na štítku. (Obr. 203.)

Oblouk triumfální kulatý, .050 m silný, na stran do knžišt
hladký, do lodi s archivoltou mlce profilovanou, v nábhu oímsován.

Lo obdélná 7 20 m dlouhá, 10 40 nt široká, s okny stejn jako

v knžišti upravenými, na jichž ostní vidti nasazení vylámaných kružeb.

tyi pole kížové klenby bez žeber, s hranami oste vyznaenými, bez

svorník. Lunety ostré, cípy klenby neseny konsolami ímsovitými. Na
píných pásech ve stedu štítky dva kulaté, prostední kosotverený,

na nichž pi oprav namalovány znaky: zemský, mstský a šlechtický

s nápisy o obnov 1. 1813 a 1865. V posledním poli, kde z kruchty vchod

jest do vže a kde pvodn zajisté bylo okno proražené v jižním prelí,

jest vyklenutá luneta, spoívající na konsolách podobných jako v lodi. —
V západní zdi portál do sakristie, pravoúhlý s pískovcovým opažením,

Obr. 200. Mladí Boleslav. Kostel sv. Havla. Pdorys.

Vnitek. (Obr. 201.) Knžištów dlouhé, 820 tn široké, zakom
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s otupenými hranami, 182 m vysoký a 076 tn široký; sakristie sklenuta

kížov bez žeber. — V téže stn jest hlavní portál, z pedsíky,

hrotitý. (Obr. 204 ) Archivolta profilována mlce jen do nábhu, po stranách

dva ploché pilastry (s tesanou arkádou, obdélníkem a kruhem) perušené

lisenovou ímsou a nesoucí ímsové hlavice; ve cviklech plastický, styliso-

vaný akanth (dvojí); v okrouhlém tympanonu s profilovanou lemovkou

vytesán v poloviním reliefu vavínový vnec, stuhami pivázaný, v nmž
prázdný štítek vykrojovaný. Na dveích gotické závsy a zámek. Pravou

stranu pedsíky zaujímá schodišt na kruchtu, vedoucí k portálu upra-

venému v bývalém okn, jehož profil ostní dosud zachován. — Na
jižní stran zabírá celou ší lodi kruchta, podklenutá temi kížovými

klenbami, s ostrými hranami na ímsovitých konsolách. Pod kruchtou

Obr. 202 Mladá Bolealav. Kostel sv. Havla.

Komolá v knžišti.

Obr. 203. M'adi Boleslav. Kostel sv. Havla.

Svorník v knžišti.

vchod do podvží podobn sklenutého, s výklenky ve stranách. Poprsnice

kruchty zdná, plochá, nesená temi segmentovými oblouky, sklenutými

na dva tyboké pilíe a na dv nástnné ímsy. Z kruchty vede oblouk

polokruhový do patra vže, hladce kížem sklenutého.

Hlavní oltá (penesený sem z kostela sv. Jana) má rakvovitou

tumbu a na ní ezanou kartuši. Po stranách na branách za oltá sochy

sv. Jana Nep. a sv. Václava; kolem tabernakulu na podstavcích a kon-

solách sochy andl s rohy hojnosti a svátých: Agathy a Vavince. Nad

tabernakulem na volutách skínka barokn upravená s ímsovím, nárožním*

pilastry a ezaným hierogramem MARIA v paprscích; ve skínce vosková

soška Ježíška. Porznu rozestavené reliquiáe s dracounovým dekorem.

Šest ezaných svícn barokních. Oltání obraz na plátn v rámu barokn

vykrojeném, nesený dvma andly, s ozdobami ezaných akanth, s Božím

okem a korunou eskou: sv. Jan ktí Pána Krista v ece, v pozadí stromy

a výhled do hornaté krajiny, zboená architektura; nahoe Bh Otec

a andlé. Z první pol. 18. stol. (1720)
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Oltá sv. Floriána, v presbytái
:
po stranách sochy sv. Antonína

poust. a sv. Františka mnicha, uprosted relief: sv. Florián hasí hoící

msto, v rámci mušlovitém s nástavcem, v nmž zeje oválný otvor pod
lambrekinem, kde nkdy asi býval obraz. Z pol. 18. stol.

Oltá Panny Marie s pískovcovou mensou; nad ní predella roko-

ková v barokním rámu bohat ezaném z akanth a stuh, s obrazem

(pozdji sem vloženým) Panny Marie na plátn. V nástavci oválný obrázek

na dev; Bh Otec a holubice s pod-

pisem; HIC EST FILIVS MEVS PER
DILECTVS (dle podání byl dole, kde

P. Marie, kest Ježíšv). Nástavec

ukonen korunou z akanthu a slu-

nenic. Po stranách sochy sv. Kateiny

a sv. Alžbty. Samý poátek 18. stol.

Oltá sv. Longina s obra-

zem v rámu oválovém širokolistých

akanth; nad ním v nástavci podobn
ezaném sv. Jan Nep. Po stranách

predelly barokní sochy sv. Vojtcha

a sv. Prokopa. Po. 18. stol.

Oltá sv. Havla. Architektura

sloupová korintského ádu s bohatým

kládím, na nmž sedí andílkové. Ve
stedu obraz sv. Havla, biskupa, pravicí

žehná, v levici tímá berlu, stoje na

schodech paláce. V nástavci obraz

zniený. Na mense barokní skíka
zasklená s voskovou soškou Ježíška.

Po stranách zdailé sochy sv. Petra

a Pavla. Z pol. 18. stol.

Kazatelna z poátku 18. stol.

s rokokovými opravami a novým scho-

dištm. Na rozích vrtulové sloupky ko-

rintské s oblomeným kládím
;

stíška rokoková s lambrekinem a sochou

troubícího andla. Z první pol. 18. stol.

Varhany s akanthovou ezbou a rokokovými doplky. Z pol. 18. st.

Lavice chudé z 18. stol.

Kropenka l
-40 nt vysoká, z erveného mramoru: balustrová noha

s attickou patkou, baatých lánk s hlavami andílk
;
mísa mlká 0‘50 m

v prmru, se šupinatou ozdobou a na okrajích s adou vryp. Poátek

17. stol. (Obr. 205.)

Pokladnice z pískovce vytesaná (ulomená od kvádru do zdi za-

sazeného), 0 20 m vysoká, 0T9 m v prmru. Na plášti srdcovitý ornament,

na horním okraji nápis. (Obr. 206.) Nese letopoet 1652.

EEJ&

Obr. 204. Mladá Boleslav. Kostel sv. Havla.

Hlavni portál.

Soupis památek hist. a uml. Pol. okres Ml. -Boleslavský.
16
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V sakristii pískovcová kropenka a skí kredenní z konce

17. stol. — U vchodu do kostela kropenka, barokní, osmiboká, z er-

veného mramoru (jako ktitelnice).

Obrazy: 1. Abatyše v erném rouše, opánky na nohou, monogram

IHS na prsou, oi k nebesm obrácené, ruce kížem na prsou; ped ní

kleí biskup (sv. Havel), v pravici drží srdce, levicí bee ji za ruku.

Nad abatyší andl lukem míí na biskupa, u nohou kleí andl s biskupskou

berlou, nad skupinou svátá Trojice. Stol. 17. (konec).

2.

Narození Pán, obraz zašlý, za-

jímavý Živou komposicí a realistickým po-

jímáním úkolu; bezcenný, z první pol. 1 8. st

Obr. 205. Mladá Boleslav. Kostel sv. Havla.

Kropenka v pedsíni.

3.

Kest Pán z konce 17. stol.

I : uéimžmm

Obr. 205. Mladá Boleslav. Kostel sv, Havla.

Pokladnice kamenná.

4. Sv. Anna vyuuje Pannu Marii v zeleném loubí. Shora andlé,

kolem rúže, ovoce, kvtiny a hrdlika. Pol. 18. stol.

5. Sv. Barbora dává dar kleícímu žebráku, pol. 18. stol.

6. Sv. Ludger te v knize, již mu drží andl. Skí s knihami,

pesýpací hodiny, 18. stol.

7. Sv. otec církevní píše do knihy, v níž práv oteven soud

poslední. Na stole knihy, kíž, listiny s peetmi, lebka. V pozadí otevená

skí a knihami. Stol. 18.

8. Ukižovaný z poátku 19. století, obraz dole nastaven a celý

pemalován; pimalovány vže, domy, zástup lidí. Stol. 18.

V presbytái dv tabulky z erveného syenitu do zdi zasazené,

empirové, s ržicemi pozlacenými: První vnoval MDr. Pav. Fr. Sommer
bratru svému P. Jos. Ant. Sommerovi, dkanu, zemelému 1. 1818; druhou

dkanovi a vikái P. V. Jos. Beránkovi zasadilo duchovenstvo vikariatu

boleslavského 1. 1813.

V sakristii se chovají:

Missae in agenda defunctorum, Pragae in collegio Soc. Jesu ad S. ele-

mentem A. 1664. 2. Missale románm. Monachii 1675. S pknými initial-
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kami; 3. Missae in agenda defunctorum. Antwerpiae 1719; 4. Missae in

a. d. Augustae Vindeliciae 1731
;

5. Missae in a. d. Venetiis 1738.

Obr. 207. Mládi Boleslav. Kostel sv. Havla. Nápis na svon Cis. 1.

Zvony. Na véži v lešení visí vedle sebe dva zvony, skoro stejné velikosti.

1. Starší vysoky 0'75 m
, v prmru 0 90 m jest bez ozdob, holý.

Obr. 208. Mladá Boleslav. Sv. Havel. Vrata u starého hbitova.

Kolem koruny vine se mezi podvojnými linkami nápis gotický (facsimile

obr. 207.). Ucha hranolová. Zvon tento starší nežli chrám sám, byl sem

penesen, nejspíše z kostela sv. Jana na Novém mst.
16*
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1T801WSTRZEDV NA>EN?S
0«MCm

Jan Lekarz

LeTa Panic A ó 9 7 IanPri . 5>VE

V

Mc^fT IEN I

N

:jfímaSenafot LéTna R\nil x6

(flU)^QlDÍÍfnffÓI)5QU

íro/ma % úorota

Dorota iha Kri topatf?

Obr. 209. Mladá lloleslav. Hbitov u »v. Havla. Ukázky pisma na náhrobcích: t ís. 1., 2., 3., 4., 6.,

15.. 21., 25., 28., 33.

2. Menší vysoký 0 66 m, v prmru 0 85 w. Na uchách maskarony.

Kolem koruny ovšeny jsou listy akanthové doi obrácené. Na plášti sv. Jan

Nepomucký, sv. Havel (s berlou) a Matka Boží s dátkem. Pod tímto

reliefem se te:

HAEC CAMPANA DEDIOATA FVIT

IN HONOREM S. GALLI ABBATIS ANNO MDCCI

RENOVATA AB E PAVL LIPPAE MDCCCLXI

Podél dolejšího okraje vtévka s listy akanthovými ídce položenými.
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3. V lucern zvonek vysoký 0 33 w, v prmru 0‘41 m. Podél koruny

nápis (mezi vínkem laurovým a kvtinovým páskem):

LAVDETVR IESVS CHRISTVS 1736.

Na plášti : zvonaský emblem pricqueyovský, sv. Jan Nepomucký,

sv. Havel opat s berlou, Bohorodika patou na hadu s dátkem, jež drží

svtokouli. Mezi tmito reliefy pricqueyovské hlaviky andílí.

Pi dolejší ovrub:

wmr Za : V : P : Iosefa Bema Toho Czasv Insp :

ZA : S : Hawla

Zvonek tento jest stár jako vž, byl tedy na novou vž ulit.

HBITOV sv. Havla slov hbitov starý, ježto vlastní hbitov 1. 1873

byl peložen za msto a od té doby se sem nepohbívá. Má tvar ne-

pravidelného mnohoúhelníka, podélného, do nhož vedou z Nového msta
vrata zdná, se štítem ozdobeným segmentovými úsekami kládí, na nichž

vstaven na hranolku kíž z tepaného železa. Pvodní vrata dubová byla pe-

nesena do Plaz a léta 1765 byly opateny nynjší dvée z tepaného železa;

prostední jejich pole skládá se z kolmých prut tvercového profilu, ho-

ejší a dolejší ze spirál téhož profilu koncentrických s hebenovou ozdobou

ve stedu a narýsovanými vtvikami, dubovými listy a plody, místy s po-

zlacenými rosetami. Míž svtlíková peplnna vtvemi, rosetami a festonky.

(Obr. 208.)

Nejstarší náhrobky (od léta 1567) jsou bu pískovcové nebo

mramorové desky, nkteré ozdobené vytesanými postavami zemelých

v krojích své doby a s nápisy kolem na okrajích, s odznaky svých živností,

s emblemy živnostenskými a u šlechtických osob s jich erby ve tyech
rozích. Nejastji bývají pokryty jen obšírnými nápisy na desce i okraji,

eí eskou, latinskou i hebrejskou, písmem místy až sliným. Kovové,

železné náhrobky mají podobu kíže a jsou ovinuty haluzemi se proplé-

tajícími, závitkovit, s listy i bez nich, obyejn s kartuší na prseném
bodu, na kterém bývá jméno a úmrtí zde pohbených. (Podrobný text

všech tuto uvedených náhrobk v Pam. Arch. XV. dílu str. 325.
;
píklady

písma viz na obr. 209.)

Náhrobky pi zdi kostelní:

1. Pískovcový, 2 ;« X 105 w, s postavou muže v kroji 16. vku
a opisem: Teta 1584 . . pantdi pobity mu| roaqlaro BntJJha firoot . .

bohonal . . (Obr. 210.)

2. Mramorový, ervený, 2 tn X 1 06 rn, šlechtina, v rohu erb, rže pti-

listá, opis jen ástené zachovaný: 1580 WSTRZEDV NX)EN S WACLAWA.
3. Pískovcový, ve výklenku, nad ním ímsa profilovaná; poprsí staršího

muže v doktorském plášti a klobouku, dole v kartuši nápis, na ní erb

lékaský; i po stranách opis. Jest to Jan léka ý 1567.
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4. Pískovcový, 2 m X 098 m
,

s barokním nástavcem, na podstavci se

znakem zvonaským; do desky vyryt jest nápis: LeTa PANIE 1697 . . .

IAN PRIQVEY MiESÍTIENIN . . ZWONARŽ . . .

5. Pískovcový: paní kleíc v kroji 17. vku, s ržencem na prsou,

po stranách dv dítky, v rozích hlavy andílk; po okrajích a v nástavci

nápis: Borotfja Jšjtttroroa f 1657. (Obr. 211.)

6. Pískovcový, 165 m X 0 90 w, s krycí deskou, dole eznický emblem.

Na desce nápis: ^loroufnij ftluj a Venator — ^intEon sfarjft íErunfa . .

Obr. 210. Mladá Boleslav. Hbitov u »v. Havla.

Náhrobek Václava Hrušky i r. 1584.

Obr. 211. Mladá Boleslav. Hbitov u iv. Havla.

Náhrobek Doroty Šitrové i r. 1657.

7. Deska s nápisem: Ectíja 1589 Han HDadaiu Hrbanch.

Náhrobky pi zdi hbitovní:

8. Na desce pískovcové mšan 17. vku Sal. Kaulich kotlá f 1632,

v životní velikosti: u nohou dítko, na druhé stran kotlík s : S : K.

9. Deska s postavou muže 17. vku, po stranách dv dítky: Kryštoff

Zahradník f 1637.

10. Deska s nápisem: dti K. Zahradníka.

11. Deska: Jan Terrigena Boleslavský f 1633.

12. Deska rodiny Sayfrtovy, 17. stol.

13. Deska: Anna, dcera Daniele Milo(ty).
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14. Deska : JSnbreas ^fijjnrr f 1666. Dole emblem eznický, nanm kíž.

15. Deska: 1*37 m x 0*98 m : LETHA PANIE 1683 KRISTOPH
Tomyk . .

.

16.

— 19. Desky pískovcové rodiny Sobslavské z r. 1640 . . .

20. Martin Vtipný, deska s nápisem; dole cechovní emblem s kížem.

21. Deska s nápisem: Hrfíja 1666 . . . H>acj
|
Iara Tsarolth nehtu;

.šaufeb ntc
|
Ita íUaton) . .

.

22. Náhrobek pískovcový s hebrejskými citáty. Iohanna . . M. GEORG
gii Kezelii . . ý 1610.

23. Mramorový náhrobek: rytí v plné zbroji, v koutech erby, u nohou

pilba; nohy po kolena uškrabány. Opis: 15(84, Václav Hrza z Harasova).

24. Deska v kaplice, natená rudé z 1660: 3ofjann ;§ícrhíj. Cechovní erb.

25. Mramor 1*84 m X 6 93 nt. Šlechtina v rouše pohebním, pod

hlavou poduška, v rozích erby. Opis: Brojena Jí... Porota (z Ocelovic,

manželka V. Hrzan).

26. Do pískovcové desky vrytý obšírný nápis: 3<m S^omafíuti) -{-1631

Emblem zahradnický.

27. Deska s nápisem: ÍDŽitulaff 33cíoí>auí>e 1043. Dole ti dítky

s rukama sepiatýma; erb eznický.

28. Náhrobek pískovcový s nápisem z polovice latinským, z polovice

eským: Dorothea . . . manželka Kryš. Mimoského (primátora a volie

Fridricha Falc.) f 1614.

29. Mramorový, do vnit prohloubený, s erby v rozích, hrzaovský.

Na podložených listech na konci ováln stylisovaných panoše v kroji

16. vku. Písmo renaissannf. Z 1571.

30. Ve výklenku, z 1665: WACZLAW ADALBERT MLADSSI

HYBLER. Ve spodu znak kožišnický, na nm Ukižovaný.

31. Kámen z 1602: forota 5lrt;fftoffa 2Jíimonffef>o.

32. Syn ©fadjoiuce, kámen, z po. 17. stol.

33. Na pískovcovém kameni velebná postava muže v pohebním

rouše, s bosýma nohama: jedna ruka spoívá na hlav vnuky, druhá na

kameni s jejím nekrologem. Jeho opis poíná se: . . tha 1571 w patek..

.

Janeek kramá.

34. Pískovec: paní 17. vku, s opisem: 2litno 1635... ©ufanna bež

2)anieí3 ©ommerš ... — Na opané stran téhož kamene zachován nápis:

LETHA MDXXII. — W STREDV PRZED SMRTEDLNAV NEDIE — LY
VMRZELA GEST — VROZENA PANI KA — TERZINA HLOZKOWA —
Z SMOGNA A TVTO POCHOWANA — GEST.

Téhož kamene bylo použito dvakráte: paní K. Hložková byla z Jednoty bratrské.

35.

-37. Hned vedle kíž kamenný, jehož ramena jsou zakonená
trojlistem; z 1. 1788. Takové kíže jsou na hbitov ješt z 1. 1806

(HENDRYCH) a z 1. 1825, neitelný ve zdi, vys. 0'82 m.
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Kíže železné s pruty a listy z kovu tepanými, tyi; ostatní

(šest) byly odneseny do musea.

Nkolik pkných empirových náhrobk a tabulí z první polo-

vice 19. stol.: J. Haslsteinera z r. 1805 (bývalého purkmistra), z mramoru;

Fr. Div. rytíe Merkla z 1. 1829; K. Dvoáka, mlynáe rožatovského 1834;

deska G. Sommera v presbytái (1818) s ržicemi v koutech; V. Hudetze

z 1813 atd.

Stejný jest poet náhrobk modern-gotických z téže doby:

V. K. Nováka z Prahy z 1811, Fr. rytíe Neuberka z 1. 1836 a j.

BÝVALÝ KOSTEL SV. VÍTA NA PODOLCI, první a nej-

starší farní kostel boleslavský, se hbitovem, na njž se pochovávalo ješt

v 17. století. Listinn pipomíná se poprvé I. 1255, kteréhož roku Hostilka,

vdova po Markvartovi z Bezna, pi nm založila špitál, v nmž 1. 1374

bylo 7— 8 chudých opateno. Odevzdán byl knžím ádu svatojanského,

z nichž léta už jmenovaného 1255 jmenuje se komendator Pavel. Klášter

ve válkách husitských zanikl, ale jeho stavení zstalo jako i kostel; až

1. 1631 po bitv u Nymburka císaští jej vypálili a zniili. Nuzn se

z rum zdvihal, 1. 1730 ml už zase vž, na které visely dva zvony. Císa

Josef II. jej zrušil: 1. 1791 koupil jej i se hbitovem Ant. Bevárovský za

560 zl. ás hbitova postoupil na rozšíení silnice, ostatek prodal Jané

hrabnce Mirbachové na Kosmonosích za 360 zl. rejn., která jej odevzdala

ku potebám hospodáským: nyní jest z nho panská sýpka a hospoda.

Oltáe, obrazy, které byly náboženskému fondu vyhrazeny, zatím opatrovati

ml prodávající Bevárovský.

Kostelní podoba zmnna jest úpln: na západní stran shledávají

se zeteln rozmry bývalé vže z pískovcového lámaného kamene, malta

jest speená. Okna barokní, jinak ani zbytk z architektonických detail.

Hospodáská staveni -s touto budovou dvr uzavírající, jsou klenuta

valené a plackami na pilíích. Zbudována byla 1. 1823; zvláštní privilegium

dáno, aby slula »Fridrichshof«. (Archiv Zem. mus.)

Z bývalých náhrobk zachovaly se dosud dv desky pískovcové,

tyrstranné, zasazené do jižní stny kostela. První z nich nese nápis na

okraji

:

Setím ^Sanie 1629 bne 18. Sluguftij Sprneon — Sftcrcj ob libij netoajupcÍJ

©foncjenj $itoota ftueí;o tojal — a ro tomto mite tlo ge— íjo podjotoano gejl.

Seta 'Jkne 1631 bne 22. Síu—gufli ©lotoutnt? @irji ©fterej 9Janblir3

3Jleftienin tohoto -Die (Uvnit:) fta 33otcftau>a 3)ílabeI>o 3iluot

panu fioug boíonal máge Setít toíu

fmeho 85. Oehojto £lo jbe tu tomto

ttiifte pocítotuano geit Seta 1668

bne 30. 3)íartij SDofonala 3ú°ot to

^anu ftoug ty. Sibmila £ctnmc}ía

Seta 1671 bne Z. 3unU S)o(on«la 3*
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root topan ^Jani Sibmila ©fterqo

ma Seta 1674 bnc 1. Dctob. ©lom
tnp 9Jiuj s^an 5írt?fftoff Sftercj pla

ten 9)tanblir5 a Sartuirj bofonal

jimot ftog iDpanu ocjeíaioagiqc

h>ÍÚ;cfnt Spolccjn tuto blaí>ofía

roencbo a tucfclebo Sffisfrjiíieni.

Ita Plls

De
Vo
VaLe

NICo
MVs
Vet
teuu\h itían

Druhý pískovcový náhrobek, tyhranná deska, veliká T85 »/X l'30w,

má na okrajích tento opis:

9ijeíf Spán ©ejifé *j* Sftufobemotoi £af 50uí> milotoal ©lot
|

je ©yna

ftoeíio gebnorojenetyo bal, abt; fajbp fboj turji lo nfco ncjalitmul ale abp

ml
|
(dolejší ádek vyten) . . . luecjncbo racjij poprjiti 5írt>fte ©ejiffi toffecímm

mrtíopm jbe obpocjituagicim.

Uvnit na desce:

IESV CH
CRVCIFIXE

+
IHS

EP1TAF1VM HONORI FAMI
|

RISTE

LI^E BRODIAN-42 ERECTVM
|

MISERERE
CHR1STOPHOR, jacet hic Coniux simul ipsius ANNA
Quattuor e Natis corpora tecta jacent

|
SANCTA MA

PAVLI FELICIS comitatur ELISABETH illos
|

RIA ORA
Aetatis tenerae virgo sororque pia

|
PRO EIS

Hoc etiam defossa loco šunt ossa IOANNIS

Esset cum iuvenis mortuus ASTRTA petit

GEORGIVS at Divo sua sacrat fbnera GALLO
Membra solo sequens tamquida SIDVS adit

Vicistis! mors vobis non dominabitur ultra

GLORIA VICTOI VITA SALVSque manet

Sit vobis aeterna QVIES LVX sitque perennis

Inque sua detur carne videre DEVM
Quis celerm est domitor, vobis esto ille benign&

IVDEX surgetis quando vocante tuba

FILIVS Id NICODEM ego FRATERO, que superstes

Sanquine de vestro sortis amore precor

Tu tamen haec quicumque vides monumenta VIATOR
OMNIBVS HIS REQVIEM MENTE PRECARE PIA

et LeopoLDVs IMperator ReX
NOSTER LONG>E

^NNO QV0
VOS REGNETE ANN°

SaeVa Georglí Mors speCIosos CLaVstro.
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CeLLos SoboLes Pati trlstefeCere VaLe

& Mgr° Nicod° Franc0 Brod A° 1629, 27. Maij hoc

in Suburbio nato nunc Civ Neo Bolesla& nec

non Iuris cons& ibidem dicatum sacratumque 1. Cal.

9bris Indictione 9.

ZÁMEK vystavn byl od Boleslava II. na skalné ostrožn, pi ústí

Klenice do Jizery. Boleslav zarazil si na míst tomto pevné sídlo, tžišt

moci knížecí na eském severu, není proto pochybnosti, že zámek byl

náležit opevnn. Spravovali jej purkrabové, kteí od 1. 1177 jsou známí

jménem: vtšinou píslušníci rodu Markvartického, velice v tchto koninách

rozvtveného, kteí z doasných stali se ddinými pány tohoto hradu.

L. 1468 vymeli; noví páni Tovaovští z Cimburka, panský rod moravský,

aby si v echách zarazil (nové) pevné sídlo, hrad Boleslav znova vystavli

v hlavních rysech, jak se dosud zachoval. Rozvrh stavební prostory, spodní

zdi i s dveejemi, vže . . . pocházejí z té doby. Od 1. 1502 držela jej

vdova Johanka z Krajku, od 1. 1513—88 Krajíové z Krajku, jejichž doba

jest nejslavnjší a událostmi nejbohatší periodou tohoto zámku. Jií

z Lobkovic a strýc jeho Joachym Hasištejnský z Lobkovic každý jen

krátkou dobu se v Boleslavi zdrželi; za nich 1595 vykoupilo se msto
Ml. Boleslav z poddanosti a od vdovy Evy koupilo i zámek za 2000 k. gr. m-

(s nkterými domy za 3000) 1. 1614, Eva si tu však vymínila byt do konce

života svého. Než 1. 1624 koupil panství Boleslavské Gottf. Hendrych

hr. Pappenheim i s tímto zámkem a trvale se usadil na Kosmonosích. Za

války 301eté byl hrad astji osazen lidem váleným, ano 1. 1648 z rozkazu

komandujícího generála v echách Coloreda poboen, hlavn od Bole-

slavských samých. Po dlouhých sporech a žádostech byly od komory

král. 1. 1678 ony 3000 kop vyplaceny kosmonoskému hrabti ernínovi

a zámek mstu Boleslavi odevzdán. V polozícenin ml Pricquey svou

zvonárnu; obyejn užívali hradu Boleslavští k ubytování vojska, až od císae

Josefa II. k tomu úelu koupen a upraven v té podob, v jaké se dosud

spatuje. (Obr. 212.)

Kroniká M. Jiík Kezelius líí jej (kolem 1640) takto; »Zámek ten

vzácný, nkdy hradem nazvaný, v nmž stavení starodávné, (I) pepevná

ze místem tí, ty i pti loket ztlouští
;
pi nmž vže dv dosti vysoké,

pokoje a mazhauzy rozkošní byli, krom že vody studniné nemá, která

z msta do nho se vésti musí; ml píkop od rynku hluboký, brány dv
pevné, jsa z jiných stran na vrchu ležící nepístupný.*

Slova jeho mají platnost podnes. Na vnjší jeho podob, jak vidti

jej na Willenbergov kresb (obr. 142.), jen málo se zmnilo.

Zámek jest budova kamenná, trojpatrová, s vysokými na vnjší stran

na skalách podezdívkami, v nichž rozsáhlé sklepy; vchod do nich obložen

pískovcovým ostním profilovaným, pvodním. Obé vže jsou o dv patra

vyšší. Stny jsou hladké, šedé omítnuté, s okny zdraženými, bez ostní,

bíle kolem natené.
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Stavba se skládá ze dvou hlavních a dvou kratších kídel. Hlavní

souástí její bylo kídlo jižní, jež pepásá na pi onen skalní ostroh.

K nmu dále na jihu druží se opevnní hradské, na píkré skále parkán,

obstoupený hrubou zdnou hradbou, na níž druhá na zpsob cimbuí se

stílnami. K tomuto kídlu pimykají se dv vže, tyboké, hmotnaté,

jež ásten jsou do nho pojaty, z ásti z nho vystupují na venek do

nádvoí; u západní vže jest tato ást její západním kídlem, ovšem velice

krátkým. Východní vž jest mohutnjší, jen po jednom pravoúhlém okn

Obr. 213. Mladá Boleilav. Nádvoí a bývalé loggie zámku.

v každém pate, nikoli ve stedu, nýbrž pi stran kídla jižního a ne

kolmo nad sebou: patrn na schodišt ve šneku. Stecha vží mansardová,

v 16. stol. byla štíhlá jehlancová, na ní druhá tyrboká s krytem štíhlým,

jehlancovým.

Kidlo východní, nejdelší : ob sousední kídla svými postranními

prelími sem obracená byla ukonena štíty gotickými, severní docela se

dvma štíty a vžikou v rohu severním. I prostední, vlastní kídelní stna

nesla štít gotický, nižší
;

v pízemi pak byla výpadní branka na parkán,

nyní zazdná. Z prelí toho vypíná se ona vž východní, jež není jeho

stedem. Skládá se tudíž toto prelí ze ty prvk.

Kídlo severní jest krátké (díve o dvou štítech), západní ješt

kratší. Do dvora otvírají se ve východním kídle arkády v pti obloucích,
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na hmotných sloupech, ve tetím pate poloviní. V novjší dob byly

nevkusn prkennou zdí vyplnny. (Obr 213.)

Na severní stran ku staré hradní budov pistavna novjší stavení

nižší, k oekonomickým potebám vojska; naproti mstu, na místech bý-

valých hradeb stojí nízká ze a v ní na míst bývalé dvojnásobné brány

vchod do nádvoí, po stran s vojenskou strážnicí.

Obr. 214. Mladá Boleslav. Statá radnice. Zviiený detail i kresby Willenbergovy i r. 1602.

(Vit obr. £ft. 142.)

BUDOVA KRAJSKÉHO SOUDU, bývalá mstská radnice. Stojí

uprosted msta a s okresním hejtmanstvím uzavírá severní stranu starého

námstí, základnici to trojúhelníka, v jehož vrcholu stál zámek, nynjší

kasárny.

Vystavna byla v 1. 1554 — 1559. (Obr. 214.) Léta nejprve jmenovaného

položeny základy a léta 1559 dostavna a poprvé rada v ní obnovena.

Letopoet tento pipomíná se i na sloup v úadovn ís. 14. Velice

utrpla pi vpádu lidu švédského a pak temi velikými požáry: 1. 1692,

1710 a 1761; jmenovit se zmnily hoejší partie obou vží. Ob vže po
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posledním požáru vystavl 1. 1779 stavitel Pfanner z Prahy, pi emž mu
byl pomocný domácí zedník Golda za plat 36 kr. denn

;
plechem malou

vž, v níž šnek se jmenuje, pobil Jan Bóhm, mistr plechaský v Hradci Král.,

k emuž spoteboval 14 soudk plechu, každý po 12 zl. Fr. Zeibrdlick

maloval a zlatil bá na tuto »vížku okrouhlou* za plat 13 zl. 18 kr.

;

hodiná a radní Delavos dodal hodiny, za což si poítal 132 zl.
;
uinil to

k úplné spokojenosti, jen letopoet ml ješt jednou vyrýti. (Obr. 230.)

Zadní místnosti ve dvoe byly v našem vku adaptovány: 1. 1818

pikoupen dm ís. y-, a 1. 1844 dm . y, z nhož vystavno nynjší

Obr. 215. Mladá Boleslav. Stará radnice, nyní krajský soud. Prúieli do námisti.

kídlo od hlavních vrat do židovského msta. Léta 1850 postoupila Ml.

Boleslav svou radnici soudu sborovému, vymínila jen ku svým potebám
vž a sklepy, dva sáhy hluboké, do nichž se sestupuje po 21 stupních.

• Hrubá* vž vypíná se pi východní stran budovy, samostatn,

o tyech patrech, jež nesouhlasí s patry na vlastní budov a o dv patra

ji pevyšují. (Obr. 215.) Stecha bývalá skládala se ze dvou bání, nad nimi

byla lucerna, pak cibule, makovice a na špice bu boleslavský lev nebo po-

zdji císaský orel. Pod stechou byla vž otoena balustrádou tyhrannou,

vž jež byla prolomena vlnitou kivkou s chrlii v rozích. Nad balustrádou se

zužovala a mla tvar osmihranný; kolem byl ochoz a uvnit obydlí hlásného.

Pod hlásným byly hodiny — za starších as dvoje: orloj se 24 hodinami

a »nmecké hodiny*. V zimní dob se pod nimi topilo, aby nezamrzly.

V 18. století pipomínají se tu již zvony, kamž byly peneseny z bývalé

zvonice u kostela, když lehla popelem. Za tou píinou bylo zdivo pro-
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lomeno tymi mohutnými okny, polokruhem zaklenutými, s klenákem.

Nynjší stecha vžní jest štíhlá, plechem krytá : lucerna, cibule, makovice,

boleslavský lev. Pod hodinami v oválovém rámci boleslavský lev plastický,

pod ním tyhranné okno s nadímsou, podobné ale vtší okno o patro

níže (prvé), v pízemí portál do místností podvžních, které sloužívaly

díve za vojenskou strážnici, nyní policejní. Rohy vže ozdobeny jsou

bossáží — celkem jest nynjší vž štíhlejší, nežli bývala stará.

Obr. 216. Mladá Boleilav. Stará radnice. Zadní pt&Seli k dkanskému kostelu.

Malá vž zdvihá se v kout, jejž uzavírá hlavní budova s kídlem

severním. (Obr. 216.) Jest oblá, s okny tyhrannými, kosoúhlými, v osmi

polopatrech. V ní jest šnek se schody, které otáejí se kolem pilíe

pískovcového, hadovit stoeného. I stecha této vže mla dv bán ne-

stejné velikosti, lucernu a makovici.*)

*) V lucern visi zvonek, jimž se jindy *na rathouz* zvonilo, proto vyobrazena na

nm po posledním požáru z 1. 1761 bohyn spravedlnosti, jim se zvonívalo zloincm
vedeným na popravišt, nyní slouží jako umíráek. V letech 1825 pipomíná se tu

zvoneková hra ladná do D-dur.
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Prelní strana radnice obrácena jest do náméstí a jest 35 m
dlouhá. Rozvržena jest na pízemí, první patro a polopatro; ze sedlové

stechy vyzíraly ti vikýe, každý se dvma okénky a štítkem. Vchody

byly dva: hlavní, kde jest nyní portál spoleenského obchodu, byl po

stranách ozdoben pilíi, jež nesly ímsu a nad ní štítek trojúhelníkový;

na zadní stran proti kostelu byla zadní vrata, byla tudíž radnice domem
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prchoditým. Druhá vrata, nynjší hlavní, byla na konci budovy. Poslední

polopatro bylo zakonením celé fagady, ale požáry bylo úpln znieno.

Prelí toto bylo ozdobeno sgraffitovými kresbami, škrába-

nými do malty šedé na pd modré. ásti figurální (evangelisté) jsou do

malty rýsovány ploše, nevystupují z ní, hoejší však ozdoby rostlinné jsou

plastické, na zpsob štukoví. (Obšírný popis viz v Pam. arch. XX.)

Sgraffitové tyto kresby byly ped asy zabíleny a teprve I. 1899 pi
restauraci objeveny. (Obr. 217. a 217. a., £.)

Zadní strany radního domu obrácené ke kostelu byly pouze ozdo-

beny do malty narýsovanými obdélníky a tvereky.
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Vnjší výprav odpovídal vnitek. Stediskem radního domu byla

radní sí. Strop její i vedlejších síní jest pkn kasetovaný. (Obr. 218.)

Kasety mají tvar geometrických obrazc plastických a pkn profilovaných.

Prostední pole bývá obsáhlejší: njaký pravoúhelník, jehož strany uprosted

jsou pravoúhle lámány. Po stranách jsou rozloženy trojúhelníky nebo kruhy.

(Obr. 219.) L. 1757 usnesla se rada zíditi v radní síni kapliku, do níž

dkan K. Rossi daroval oltá. Obraz oltáni pedstavuje Pannu Marii

Obr. 218. Mladí Boleslav. Stará radnice, štukový strop v radni síni.

Bezdzskou, postranní sloupky jsou oblé, korintské. Umlé dílo jest

krucifix z kosti ezaný.

Vedlejší sí slula svtnice obecní nebo také obecnice, v níž obec se

shromažovala; nyní jest zdí ve dví pepažena. Mazhauz nejastji se ve

starých pamtech jmenuje. » Svtnice úadnická* též kancelá, kde úadníci

mstští mli své úední místnosti.

Okna všech tchto místností bývala zasklena koleky a zavírala se

okenicemi. Kasetovaný strop tchto síní jest sklenut kížov bez žeber;

konsoly podobají se úpln onm u sv. Václava, vyšly z týchž rukou.

Zvláštní jsou renaissanní dvée z doby pvodní 1554, vedoucí do »radní

svtnice* (porotní sín), jichž postranní pilastry jsou ozdobeny štukovou

17*
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ozdobou kvtinovou: na dlouhém stonku nasazeny jsou listy jahodové

a peslika. Pokryty jsou ímsou profilovanou se zuboezem
;
nahoe znak

msta Ml. Boleslavé. (Obr. 220.) Pak sloup z 1. 1559, oblý, s jonskou

a renaissanní hlavicí, zdobenou akanthem, gotickou lilií a nahoe ržicí.

NYNJŠÍ RADNICE vystavna 1. 1867 od architekta Ji. Fichtnera

a stavitele Jos. Grase na školním námstí, na místech zasypaného mst-

ského píkopu.

Stavba modern gotická, v níž chová se nkolik starších obraz.

Obr. 219. Mladá Boletlav. Stará radnice. Strop * radní tini. Detail kaisetováni.

V zasedací síni mstského zastupitelstva visí portraity císaovny Marie

Teresie, císae Františka Lotrinského, císae Ferdinanda Dobrotivého a no-

vjší obraz Hilšerv. slavnostní odevzdání listiny Rudolfa II., jímž Mladá

Boleslav povyšuje se za msto královské. V kancelái mstské rady dva

genrové obrazy a staré hodiny s dlouhým pouzdrem intarsovaným,

z 1. 1717 od Delavosa.

Po chodbách navšeny jsou na plátn malované erby*) královských

podkomoí, mnoho se jich ztratilo. Zachovaly se tyto:

*) Nejvtší má rozmr 0’88 m X 0'70 m, nejmenší 0 70 m X 0‘44 m.

Digitized by Google



Obr. 220. Mládi Boleslav. Stará radnice. Dvée v poroto! síni.

1. Erb. (Pední polovice kon v modrém poli.)

ERNESTVS WlL : MALOVETZ DE CHEYNOV & WlNTERBERG
Eqves St Wenceslai Dnvs In Skalitz Bohvmelitz & Kvnkovitz

Srae Cje Reglc Maie Ad Inclytam C. R. Represen-

tationem & Cameram Actvalis Consiliarivs Inclyti Consessvs

Svpremorvm DD Regni Officialivm Nec Non Ivdicii Provincialis

Maioris Assesor & Svb-Camerarivs Regni Bohemia

2. Erb.

Urojemj a ^fatcqnij Rijtu-j }£an JDaqlaro JírnolTf BOarhroarí

| drábku J^an na H>Ernsborflfu a EaufjoiuiE X Biti Rabba ^aubqc

Bcmfki; raloroahi; Bliflobrjiyqij a J&obkomorp Rralomskyd; H3 íe|í

ro Rraíorojlroi CjEfkem JR 1707.
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3. Erb.

Hvojem) a ^faffeuni; Rifíiq Pan Han .JraitíiJJck j
Q§oIcje pan

|j

na JKaJlbnue tle: (ípj: a Král: RHi Rabba, Bral: H)tfiobr|tc|9 .šaub
||

c|8 jemskij a Pobkontorjt ro Bral (HÍEfkrhn. 1737.

4. Erb.

Hro|emj a ,§fafcqnij Rifftrjí Pan HPaqlaro (Eastmtt Rdoliqkij

j (Eifcnbcrku 3:
||

(Jj: Sral: Blil: Rabba Bral : B3iflobrjir|ij 4£aubcjc

Ucmfki; a Bral: pobkomorpj
|

ro Rtalorosínn GTjcfkEm 1739.

5.

Erb (rytíské rodiny Vanur z Rehnic).

Josephus Joah: Wandzura Eques de Ržechnitz Sue Srae Cae R.

Mayest : Consiliarius Regius Locumtenens Judicij Provirtcialis
||
Majoris

aflefior Regni Sub Cammerarius J Supremus dapifer
||

Status Equestris

in Regno Bohemiae.

6.

Erb.

IOANNES PHYLLIPPUS L : B : DE BlESCHIN DOMINUS IN STRAZO Ij VITZ

ET PARTE MlRATITZ SUAE SACRAE C. R. APOST . M.
[j
CONSILIARIUS

Inclyti C R : Guberny et Majoris Iudicy Provincialis Asse-

ssor, Regiarum Civitatum in Regno Boemiae Subcamerarius

in Causis puppissaribus . . actualis Referendarius, Fidei-

COM MISSORUM IN MATERIA CENSUS DE HAEREDITATIBUS SUPREMI

Directorii economici. . . Assessor, resoliinSubcam : Anno 1763.

7. Erb.

IOANNES MARCELUS EQVES DE HENNET SU^
SACRAE CAESARIAE REGIAE APOSTOLICAE MAJESTATIS
CONSILIARIUS JNCLITI RECY GVBERNY ET JUDICY

PROVINCIALIS MAJORIS ASSESSOR NEC NON REGNI
BOHEMIAE SUB-CAMERARIUS 1780.

8. Erb.

Josef Ritter v. Goldamer k. k. Landes Unter-Kdmmerer und k. k.

Gubernialrath geb. 1. Nov. 1749, wurde im Mo Sept 1814 kk Landes-

Unterkdmerer und -f- 1818.

9. Erb.

Herr Joseph Freyherr von Kutschera

k. k. Gubernial-Rath und Kreishauptmann des saa

zer Kreises, wurde laut h. Gubernial-lntimat

d. 18. Apríl 1820 k. k. Landesunterkdmmerer.
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10. Erb.

Karl Freiherr von Margelik

k: k: wirklicher Gubernial-Rath vom Jahre

1834 k: k: Landesunterkdmmerer der verei

nigten k. Frey und Leibgeding Stttdte.

TEMPL, dm ís. 102.-I., v zákoutí Starého msta blíže zámku, ze

zaátku 14. stol
,

s pestavbami z 15. a 19. stol. Nejmladší jest severní

kídlo, pistavné na místech, kudy šly schody k Jizee protjší brankou,

1. 1794 snesenou, z níž 1. 1841 odstranny poslední oblouky. (Obr. 221.)

Budova tato jest bývalá kaple sv. Vojtcha, k níž 1. 1380 král

Václav po smrti knze Zdeka praesentoval knze Ondeje z Jevíka:

Obr. 221. Mladá Boleslav. Dm Sis. 102.-I., nazývaný templ.

do kaple >na hrobie*, jak se Starému mstu díve íkalo (srovnej listinu

z r. 1334). Kaple po válkách husitských osiela. V 15. stol. Jan Císa

z Hliníku, purkrabí na zámku (1488), místo toto s kaplí pestavl na dm,
z kteréžto doby pocházejí ostatní souásti: jeho erb spatujeme nad

portály, hoejším i dolejším (tuto i manželky jeho). I pozdjší jeho držitelé
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byly osoby šlechtické. Zaátkem 16. století drželi jej Zylvarové z Pilníkovar

proto ješt po 100 letech slul domem Zylvarovským. Název »templ* jest

novjší.

Z námstí ulikou »Myší díra*, pepjatou nkolika pásy, pichází

se k templu, s portálkem sloupovým empirovým. Z pedsíky vedou dvée
v levo do místnosti valené sklenuté, v právo do patra bývalým šnekem

ve vži, tetí, prostední do druhé pedsín; tento portálek z 15. stol.

Obr. 222. Mladá Boleslav. Portál v dom ls. 102. -I.

má vyplnné kouty, profilován jest žlábkem, prutem sukovitým, prostupujícím

se; vnjší archivolta z líce siln vystupující. V klenáku poprsí muže s erbem,

po stranách rozbíhají se lvíkové. (Obr. 222.)

Ze druhé pedsíky vedou v levo schody do dolejších místností,

druhé, stední dvée (novjší) do vestibulu, v právo pak portálek bý-

valý, gotický (nyní zazdný) do kaple. Po stranách tohoto portálku za-

zdny jsou pískovcové erby pán z Cimburka a Berk z Dubé.

Kaple gotická, z poátku 14. vku, jest rozmr skrovných. Sklenuta

jest kížov, se žebry hruškovit profilovanými, jež protínají dva svorníky
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ploché s novjšími malbami; sbíhají na konsoly pi stnách: v levo ti,

v právo ti. Rohové konsoly jsou válce nízké, šikmo plasticky proužkované,

podepené kuželem dol obráceným, též proužkovaným
;
ostatní jsou masky.

Oken kaple nemá, jen portál široký, na balkon otevený, se segmentovým

obloukem (bývalý triumfální oblouk do arkýe, knžišt?). (Obr. 223.)

Schody již jmenované vedou dol na parkán; z nich odboují

v právo dvée hrotit sklenuté do sklepu goticky sklenutého, v levo do

Obr. 223. Mladá Boleslav. Kaple v dom íls. 102. I.

svtniek, dvée dolejší v ostní ovinuty jsou pískovcovým mohutným
torem, které se nahoe zatáí pod klenák se Štítkem : ervený kíž v pod-

kov (jako nahoe) a s týmiž provazci po stranách splývajícími; dole

na podstavcích jsou plastické erby, opt kíž v podkov a v levo šíp,

luk a ostruha.

V hoejších místnostech jest nyní umístno z velké ásti krajinské
museum. (Viz dále heslo Museum.)

VODÁRNA stojí na píkré stráni na západní stran msta, kolmo

nad vodním pramenem, z nhož žene vodu do msta. Poprvé byla vy-
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stavna od pán z Cimburka 1. 1496, 1. 1510 pipomíná se >stroj vodní,

kterým se voda do msta žene*
;

1. 1554—55 byla znova vystavna od

pán z Krajku. L. 1576 puštna jest, stavení bílé, kamenné i s vodními

stroji, mstu, za stálý plat 20 k. gr. ron.

Obr. 224. Mladá Boleslav. Vodárna a r. 1721.

L. 1721 se s ohromným praskotem a hlukem sesula; léta pak píštího

postavena nová vž, jak to pipomíná tento nápis:

TurrIs hyDrIa
SABATHO SANCTO ANTE BlNOS

anDros CoLLapsa aVspICe Déo
ab InCLIto senatV eX proVentV
VrbIs noVa eXtrVItVr

tVo sVb aDIVtorIo

sanCte Ioannes nepoMVCene
LaVros qVanDo sVI CaroLo

trIbVere boeMI
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VRBS Hic NOSTRA MIhI

tVnC qVoqVe staré Dabat
sVb DanIele WenCesLao ToMasIo
17 VRBiSPR:*) 23.

Postavil ji boleslavský stavitel K. Rossi
,
zaež dostal 900 zl. a 40°

díví; plán shotovil Pavel Ignác Bayer
,

za co dostal 150 zl. L. 1761 po

velikém požáru byla opt opravována.

Jest to stavení typatrové, podoby jehlance komolého, s okénky

Obr. 225. Mladá Boleslav. Stará gymnasium (1784).

obdélníkovými, po jednom v každém patru po jedné stran, obílené, bez

fagady, s vodními stroji uvnit. (Obr. 224.)

MSTSKÝ CHOROBINEC stojí na místech historicky památných,

pi bratrském Karmelu, uprosted mezi domy nkdy bratrské šlechty;

i dm tento patil šlechtici J. Hrzaovi z Harasova, jenž prodal jej bratrské

Jednot, aby byla do nho z Karmelu bratrská škola penesena (kolem

I. 1580). Po r. 1623 dm tento spustnul. Msto Boleslav znova vystavlo

tu dm pro školy latinské, gymnasium, které sem léta 1784 z Kosmonos

bylo peneseno. V té podob se uchoval podnes. (Obr. 225.) Staré, sešlé

stavení se šindelovou mansardou (z pol. 18. stol.). Prelní stranu zdobí

freskový obraz z té doby (1785) mezi okny ve štukovém rámu: sv. Josef

Kalasánský, zakladatel ádu Zbožných Škol, pijímá dítky obleené v kroji

*) Primáte.
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18- vku; k nim v oblacích Madonna se sklání. Pod obrazem v rámci

z akanthových rozvilin nápis s chronogramem (dvakrát 1786j:

LVSTR1S VICENIS PICARDO
SACRA

FAVENSQVE
SCRIBITVR HOC SEDES ATQVE

PALAESTRA LOCO

EXVLE PICARDO TENET
HAS CA

LASANTIVS AEDES
GRATIOR VSQVE PIIS CANET

APOLLO SCHOLIS

Ped tímto prelím stojí pískovcová socha sv. Anny, jež uí
z knihy Pannu Marii, práce slušná. Nad podstavci trojbokém s pknou
ímsou, uprosted obloukem prohnutou, nápis:

EX VOTO
A (hierogram Maria, Anna)

MDCCXLIII.

Po stran stávala brána ze 16. století, 1. 1901 sboená, obloukem

peklenutá. Archivolta mlce profilovaná, nástavec barokní s ananasem ve

vrcholu; po jeho stranách v polích štukové ornamenty rozvilinové.

Na Novém mst BUDOVA BERNÍHO ÚADU, . 16./II. z po-

átku 18. st. (1722). Prelí do námstí obrácené s dvoupatrovým risalitem,

barokové úpravy. Mansardská stecha. Na nárožích pískovcové putti. (Obr.226.)

VOJENSKÁ NEMOCNICE Z r. 1818. Stízlivá budova obdélná

se dvma pínými kídly; okna bez ozdoby. Klenby kížové a valené-

V zahrad barokní pa vil Ion. Na prelní stran budovy nápis:

AVSPICE FRANCISCO I.
|

VALETVDINI
|

PATR1AE PROPVGNATORVM REFICIEN

DAE
|
BOHEMIAE ORDINES
MDCCCVIII.

STARÝ ŠPITÁL KATEINY MILITKÉ, nyní mstský sirot-

inec, za šrankem bezenským, býval spojen s hospodáskými staveními

a zahradou. L. 1761 pi velikém požáru mstském lehl popelem a vystavn

v nynjší podob. Jest to budova patrová, kamenná, s pískovcovým sousoším,

významu pípadného, v ele na hmotné attice.

Špitál eskobratrský stával pi velkém sboru, špitál vojenský v dom . 100.-II.,

jejž dlouho oznaoval veliký orel; mimo to byly zde špitál židovský a starodávný

špitál svatovítský pi kláštee johannitském.

PRAŽSKÁ BRÁNA, Z bývalé brány pražské, svatovítské, zacho-

valy se zbytky, nov upravené léta 1827. Po stranách ulice stojí hranoly

zdivá, na nichž leží lvi s korunou, žezlem a jablkem, typu renaissanního,

kopie starších. I domek . 5. patil ku pražské brán. (Srovnej obr. 145.)

SOUKROMÉ DOMY. Podloubí bývala na Starém námstí pi
všech domích: užívalo se jich nejen k chzi, ale i k obchodním a živnosten-
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ským vbec potebám. Vtšina jich byla v 19. století zastavna, domy se

o n rozšíily, jak dobe lze rozeznávati v domích: staré, zadní ásti místností

jsou vtšinou klenuté, ony z loubí pistavné jsou ploché. Dosud se za-

chovala u ísel 6.— 12., 30. —33., 100 a 104.— 108. Podloubí tato jsou

sklenuta bu kížem bez žeber (nejstarší ze 17. stol.), valené nebo plackou

(18.— 19. století); goticky sklenutá se již nezachovala. Na Willenbergov

kresb vidti gotické štíty. (Srovnej obr. 227.)

Dm ís. 2. byl vystavn 1. 1779 od pražského stavitele Pfannera.

V nádvoí na osmi hmotných konsolách spoívá pavla. Na pískovcové

balustrád socha Piety, souasná. Dm ís. 3. s mansardovou stechou.

Obr. Z26. Mládi Boletlav. Dm í. 16. -II. (bývalý kameril).

Oba tyto domy stojí na místech nkdy k zámku píslušných, na zasypaném

píkop.
Dm ís. 8. v loubí s brankou, na níž slušná ozdoba empirová.

Dm ís. 16. Ve schodišti loggie z poátku 17. stol.: na nároží

toskánský sloup, poprsnice plná s ímsou, jež spoívá na tech konsolách

volutových a tyto na hlavikách andílích. Sdružená okna s rámem profi-

lovaným. (Obr. 228.) — Klenby ve schodišti i místnostech kížové bez

žeber. Okna v pate, ve dvoe ze 17. stol. se chambranou, naped v hlavní

budov pestavna, zvýšena; tady dv zazdné karyatidy: mužská a ženská. <

— Ve dvoe dva opráky a nad nimi nápis:

Sóje SacfyoiDcg ob jlefyo ©toebomj

2fyobrjeg nam flJHloft 3 ní>o.

ís. 17. Gotický portálek do sklepa.

ís. 18. Ve dvoe zazdna psí hlava, pískovcová (gotická konsolaP);

•v chodb gotický portálek s vyplnnými kouty.
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ís. 21. Ve dvoe pískovcová socha sv. Floriána, na podstavci

empirovém. V prelí na attice štít, barokn vykrojený, ze 17. st. V pate

mezi okny v rámu oblomovaném pt ran Kristových: vše štukové.

ís. 25. Gotický portálek do sklepa, pravoúhlý s vyplnnými kouty,

barokní dvée železné.

ís. 31. v loubí (pestavno). Socha s v. Jana Nep. z 18. stol. pe-

nesena na dm Ziegelheimv. V prvním pate byly dva portálky ze 17. stol.
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Schodišt a zadní ást prjezdu byly sklenuty kížové bez žeber, místnosti

valené s lunetami. Na poátku schodišt byl sloup s hlavicí ovinutou

plasticky tesaným ovocem, se díkem nahoru i dol zúženým, ovinutým

révou a hrubým torem, na patce široký akanth (nyní v museu). (Obr. 229.)

Obr. 228. Mladá Boleslav. Loggie v domí fis. 16. -I.

ís. 32. Pkný štít volutový s nástavcem trojúhelníkovým; na ná-

rožích busty Turk. Pod okny štukové vnce a pod stedním obraz Panny

Marie, pod ní relief ápa, zlacený. (Konec 17. stol.) Do podloubí vede

okno renaissanní se chambranou. Schodišt a pízemní místnosti s barok-

ními klenbami na ímsových konsolách. Ve dvoe renaissanní okno,

v zadním domku zbytek arkýe. (Obr. 229.)

ís. 68. Bývalý Panský dm, nyní spojené 3 domy v hejtmanství.

Stízlivá budova bez slohu. (Obr. 230.)
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ís. 87. (na protjší stran námstí): na pvodním prjezdu v kle-

náku plastická hlava vousáe, stylisovaná, barokní.

ís. 88. Goticky sklenutá sí, nyní zdí pepažená: svorník zakryt

zdí. žebra profilu pozdn gotického, hruškovitého, zabíhají do stn. Do
bývalého loubí vede pravoúhlé okénko s mlce profilovaným rámem a p-
vodní míží. Po. 16. stol.

ís. 92. Ve dvoe byla barokní pavla s prolamovanou balustrádou,

Obr. 229. Mládi Boleslav. Domy Cis. 31. a 32.-I.

jež r. 1902 výbuchem acetylenu spadla. V chodb zazdn zvonaský znak

J. Pricqueye z konce 17. stol. (Klenák z portálu.)

V ís. 94., 95., 100. zbytky pozdn gotické a renaissanní
:
polokruhové

portálky s pískovcovým opažením, klenby podepené toskánskými sloupy.

ís. 104. Nad okny neumlé malby: holubice, andílí hlavy.

ís. 105. V klenáku archivolty podloubí pelikán s mláaty ze štuku.

ís. 106. Kaplika s barokní soškou sv. Jana Nep. z pískovce.

ís. 108. Fagada ze 17. stol., moderní úpravou zmnná. Pvodní
jen portál s bossážovanými pilastry po stranách a kládím s oblomovanou

ímsou; ve cviklech fa?ettované výpln. Ve dvoe nad rondelem hradebním

vystavn barokní šestiboký altán, sklenutý šestibokou kupolí, šindelovým

stanem krytý; na báni plmsíc.
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PLÁN KRÁL. MSTA MLADÉHO BOLESLAVA NAD JIZEROU.

*r

• t

MLADÁ BOLESLAV.
íslice arabské mai ísla dom v textu (na »tr. 191- 290.) uveden) cb

íslice ímské mail:

I. Zámek, nyní kasárny.
JI. Stará radnice, nyní krajský soud.

IU. Dkanský kostel Panny Maric.

IV. Dkanství.
V. Kostel sv. Jana.
VI. Starý hbitov s kostelem *v. Havla.
VII. Bývalý sbor eských Brati, pak kostel sv. Václava.

Vlil. Klášter s kostelem sv. Bonaventury.
IX Bývalá Škola bratrská, staré gymnasium, nyní chudobinec
X. Synagoga.
XI. Krajské museum.
XII. Bývalý kostel *», Vita na Podolct.
XIII. Vojenská nemocnice.
XIV. Žitíovsk-ý hbitov.
XV. Nová radnice s gymnasiem a školou obecnou divi (druhou).

XVI. Sirotinec, bývalý Špitál Kateiny Mtiitké.

XVII. Podaimecký mlýn.
P = Praiská brána.
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Všechny výše jmenované domy stojí v námstí. V ulicích, na místech

odlehlejších, duj í s. 63. (ve starofamí ulici) má z bývalého štítu domov-

ního ti lidské masky — z poátku 18. stol. Nedaleko dm ís. 73. má
v klenáku nad portálkem eznický emblem a po stranách nápis (vytesaný):

WENCL WRANY. Na dveích pkn ezaná mušle. Z poátku 19. stol.

Dm ís. 133., bývalá fara; sklenut v pízemí kížov; z konce 18. stol.

V zadní ásti budovy zachovaly se zbytky goticky sklenuté stavby sín

v tech kížových polích; též zbytky válcovitých pípor a konsol, z nichž

nkteré jsou uloženy v museu.

ís. 42. na Podolci. Nade dvemi štítek pískovcový se znakem:

dvojnásobná roseta šestilistá. Po stranách 16 M. Q Z- 15.

Obr. 230. Mládi Boleslav. Starý dm C. 68., t. . Paniky, v malém loubf, a radnice

kolem r. 1820; v poradí dikanský kottel.

ís. 43. eený >u kapliky* na návrší, samé dvée zapadlé, z 18. st.

(Obr. 231. a 232.)

ís. 44. U sklepa pískovcový portálek a nkteré klenby barokní.

Šindelová mansarda.

ís. 49. za Klenicí, »pod skalou*, starý dm, jenž v 16. vku patil

nkterým rodinám šlechtickým. Do zdi zasazena deska pískovcová s ná-

pisem o veliké povodni 1. 1789, která povstala následkem prtrže mraen
u Kosti a na Podolci mnoho škod nadlala

;
lidská ruka tu ukazovala

výšku vody tehdejší. Z nápisu toho jsem si uchoval zaátek:

mm- $nc 27. 3unj 1789 9iofu

fr$e prjimal a ftrfyanj 9tybnií

tmftaupili mobp bo tiedjto mift

tomu a fajbi roierji bij bube cjifSt.

Ve mlýn podzámeckém nade dvemi do mlýnice erby

Kašp. Strnada z Tryskovic a manželky
j
eho Anýžky z Kuího vytesané

Šoupli památek blit. a umél. Pol. okres Ml. -Boleslavský. 18
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Obr. 231. Mladá Boleslav. Dm . 43. na Podolci.

Obr. 232. Mladá Boleslav. Dm £. 43. na Podolci.
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do pískovce. Uvnit zaízení devéné, spoívající na devných sloupech

slušn ezaných. Z let 1560—70.

KRAJINSKÉ MUSEUM umístno jest v » templu*, jenž sám jest

souástkou musejních sbírek. Nejvzácnjší pedmty musejní jsou ti

Obr. 233. Mladá Boletlav. Mstské museum. Latinský kancionál. Initiála s obrasem biskupa

na trní a krajovon výzdobou.

kancionály: latinský z konce 15. st. a dva eské z r. 1572. Pocházejí

z doby kališnické; byly všechny už posouzeny a ocenny po stránce

umlecké, historické i od znalc církevního zpvu.

1. Nejstarší, latinský, z konce 15. století; staí zvali jej Graduale,

prof. Dr. Chytil jmenuje jej Antifoná. Zprávy onm podali: J. Er. Vocel

v Arch. Pam. (1859) III., Dr. K. Chytil: Vývoj miniaturního malíství eského

18*
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v dob Jagelonské 1896, (se 4 ill.) a Pam. XV. 540. P. Konrád Kar.: Djiny
posvátného zpvu staro. II. 1893, Katalog retrospektivní výstavy 1891.

Desky devné v tuhé vazb kožené jsou okovány po stranách

i uprosted mosazným arabeskovým ornamentem.

manuto a$ae u

mnafe tm

*

o

tmntjiinJhmm ©ano

uiíhtutto ©attomíhíhfi o ní

Obr. 234. Mladá Boleslav. Mistiki museum. Kancionál latinský. Iniciála a obratem x mrtvých

vstáni Páni a potkáni Jefile a Marii na dolnim okraji.

Na pedním pídeští jest poznamenáno:

2B tomto ©rabiiflle Sift jftatwa 5 f. 52, uctnj 412 Sift ©tálo fe ja=

Vfanj a Sifiuto ^rjcchtenj $a Slurjabu ^urímiftra ^aíuba ^ubacjfa. A° 1626.

• Zstává* — pi této poblohorské revisi byly nkteré listy, jmeno-

vit úvod, jak z fugy lze souditi, vyíznuty.

Malován jest na listech pergamenových dlouhých 0"71 m, širokých

0 47 m. Obsahuje zpvy na výroní svátky a slavnosti poínaje dobou
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adventní. Úvodní ást jest bez signatury. Slovem >Sanctus« zaíná se:

iniciálka S ozdobena jest obrazem Boha otce. Linie pro noty jsou ervené,

noty erné. Zaátky oficií na velké slavnosti jsou malovány zlatém: noty,

i text, okraje takových list jsou okrášleny malbami. Iniciálky veliké jsou

vyplnny biblickými obrazy, menších iniciálek všude v textu s pitvornými

maskami jest velmi mnoho. (Obr. 233. a 234.) Obrazy, prokládané zlatém,

Obr. 235. Mladá Boleslav. Méstské museum. Znak mžsta x eského kancionálu x r. 1572.

jsou syté, svží. — K. Chytil v textu vypátral i autora skrytého: jest to

Janiek Zmilelý z Pisku (lc. str. 25. s obr. 15.).

2.—3. eské kancionály jsou z mladší školy malíské v 16. vku,

poízené nákladem boleslavské mštky Kateiny Militké a malované od

Jana Kantora, mštnína Starého msta Pražského, 1. 1572. (Pam. Arch.

XIV., 12.) Vtší, s pedmluvou Sixta z Ottersdorfu a znaky pán z Krayku

a bývalých vrchností, má rozmry 0 65 X 0 44 m a list 552 (21 vyíznut).

Malby jsou z dvojí ruky (mistr a dílna). Vazba z bílé kže s kováním.

Tetí ítá 431 stran (0'54 X 0 37 ni). Neschází z nho nic. Úpravou

a technickým provedením podobá se pedešlému. (Obr. 235.-238.)
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Sbírky umístny jsou v pti síních, nkteré v gymnasiu. Jen cen-

njší butež uvedeny: V první místnosti polokruhem rozestaveny jsou

Obr. 236. Mladá Boleslav. Mstské museum. Z eského kancionálu t r. 1672.

železné kíže, tepané práce, z 17. a 18. stol. Kolem sbírky zbraní,

hlavn z válek francouzských, z r. 1848 a 1866; pak mu idla.

Z obraz na stnách zmínky hodny jsou: portréty obou Michalovic

(z po. 17. stol.), kteí v letech 1335—54 klášter zdejší vystavli a roz-

hojnili; císa Josef II., V. Budovec z Budova, obraz z praporu voskáského
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a umuený Kristus Pán, oba z konce 17. stol. Dv pkn vykládané

skín z 18. stol.

V druhé síni: Sbírka pedmt národopisných, hlavn

výšivek; pak archiv. Obrazy zdoby 301eté války na skle, požár Mladé

Boleslav 1. 1761 a 1859; rytiny boleslavského malíe Kupeckého (obr. 239.);

rytiny 301eté války, sbírka mincí.

V tetí místnosti: Cínová deska s rakve Mark. Valdštejnské

z Lobkovic f 1615. Skín s nádobím, z nhož zajímavé jsou formy

na oplatky z 1. 1553 a druhé bez letopotu, o 100 let mladší (obr. 240.)
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Obr. 238. Mladá Bolealar. Mstské museum. Miniatura v eském kancionálu (posvíceni) s r. 1572.

Obr. 239. Mladá Boleslav. Mstské museum. Vlastni portralt Jana Kupeckého. (Rytina.)
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a hmoždí z r. 1545 (obr.

241.); sbírka šperk,
kachl z 15. a 16. st.,

obrazy cis. Marie Tere-

sie a Františka Lotrin-

ského, hrabnky Šporkové
z r. 1702, a Panny Marie

Bezdzské (nkolikrát);

sbírka starých hodin.

V e tvrté síni:

Sbírky cechovních po-

ádk, zvlášt pkn vy-

kládané pokladnice
(9 potem), z nichž nej-

pknjší jest soukenická

z 1. 1755; vývsy her-

berk, pohební ob-
rázky, korouhve. Papí-

rové mince.

V páté síni: Levá

strana ve tech skíních vnována jest nálezm praehistorickým
v Boleslavšt: vyloženy tu sbírky popelnic, ozdoby bronzové, domácí náiní

koštné, sbírky šíp, kíž, kamenná dláta a mlaty, ozdoby jantarové z na-

leziš, o nichž na jiném míst zmínka se iní. V poslední (tvrté) skíni

uloženy mimo praehistorii rzná peetidla msta Ml. Boleslavi a cech
emeslnických (viz dále), nádobky rzné a pacifikál z bývalého kostela

sv. Václava. Pravá strana obsahuje li-

stiny pergamenové (z nichž nejstarší

z 1. 1334, kterou Ješek z Michalovic za-

kládá Staré msto), rzné kalendáe
(nejstarší z 1. 1620) a literaturu
eskou stedovkou, boleslavské a do-

brovické prvotisky (kopie). Sbírka

obraz, pohledy na msto Ml. Boleslav

v rzných dobách. Ve všech síních jsou

rozestaveny truhly vykládané, almárky

a jiné pedmty ze staroeské domác-

nosti.

Peetidla mstská: (Obr. 242.)

1. » Velká* pee, stíbrná, na stí-

brném etzu. Prmr 0 05 m. Uvnit

boleslavský lev ve štítu, na okraji v kruhu

opis: + sigillum + riuiíafis + tjurognts

+ bolesatu +
Obr. 241. Mladá Boleslav. Mstské

museum. Hmoldif s r. 1545.

Obr. 240. Mladá Boleslav. Mstská museum. Formy na oplatky.
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Na zadní stran letopoet 1631, jest však starší, z po. XVI. století.

2. >Menší« pee na témže etzu, v prmru 0 03 trt. Uprosted

boleslavský lev ve štítu; kolem v kruhu opis: á? SECRETVM @ CIVITATIS

& 1VNIORIS ® BOLESLAVV ® 1C.

3. Uvnit lev se dvma ocasy — u ostatních jen s jedním — na

okrajích kruhový opis : SIGILLVM + CIVITATIS + IVNIORIS : BOLESLAI.

Prmr 0 035 m.

Obr. 242. Mladí Boleslav. Mstské museum. Peetidla mísu Mladí Boleslavi: ís. 1. (nahoe),

ís. 2. (v právo), ís. 3. (v levo), i . 5. (dole).

4. Uvnit lev ve štítku. Opis: SIG . CANCEAR . CIWITATIS NEOBO-
LISL. Prmr 0025 m.

5. Ze 16. vku jest pee rychtáská: uprosted rytíská postava, po

stranách M — Ba kolem opis: PECZET RICHTARZKA.

Mnohem pozdjšího, mladšího pvodu z konce 18. a poátku 19. stol.

jsou peeti mstské:

6. Pod lvíkem : SIG : BVNTZL. Prmr 0 02 m.

7. MAGISTRÁT D K : KREISST : JUNG BUNZLAU 0 03 m.

8. STADT VERORDETEN COLLLEG1VM IVNGBVNZLAV.

Uprosted boleslavský lev. Prmr 0'03 m.

9. Magistrát der Kreist. Jungbunzlau. 003 m.
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Peetidla cechovní: (Obr. 243.)

1. Na obvodu opis: CEHC . SAVKIENICZKI . MIESTA . MLADÉ .

BOLESLAWIE . NA ISE I* Uvnit znak cechu soukenického a pod ním

letopoet 1577. Prmr 0 04 m.

2. PECZ : POCZ : RZEM : SSEFCOW : MIES : MLADÍ : BOLESLAW1.

Uvnit znak ševcovský v rámci. Prmr 0 03 m.

3. PECZET . CZECHV. SLADOWN1CZ : K : W*) : MLADÉ BOLESLAWY.
Uvnit 1793. Pod letopotem znak cechovní, bohatý. Prmr 0 04 m.

Obr. 243. Mládi Boletlav. Mtsiské museum. Cechovní peielidla ís. 1. (v levo), ís. 3. (v právo)

a peetidlo kronikáe M. Jii Kezelia (uprosted).

4. PECZAET POCT : CECHV . ML1N : W K : MEST MLA : BOLE-
SLA NAD 1SER &. Uprosted opisu v kruhu znak cechu mlynáského:

pod ním letopoet 1765. Prmr 0 05 w.

5. 1VNGBVNZLAVER ZVNFT S1G. Uprosted emblem cechu posti-

haského. Prmr 0 03 m.

Mimo tyto mnoho peetidel soukromých, mstských i šlechtických,

z nichž na obr. 243. viz peetidlo M. J. Kezelia z po. XVII. stol.

(Peetidla na dkanství viz na str. 218)

ŽIDOVSKÉ MSTO nazývala se ást Starého msta pi hradbách

mstských, kde mli židé v držení více dom, po obou stranách nynjšího

dkanského kostela i v nynjší dkanské ulici; drželi je ddin a spra-

vovali se knihami mstskými již ve vku 15. V 17. stol. bylo židovské

msto uzaveno židovským šraftkem a »šnrou«. Po válce 301eté pibylo

židovských dom valn, hlavn sthováním z Polska a z venkovských

obcí. —
SYNAGOGA ze 17. století, s adaptacemi na stran západní

z 18. století.

Budova obdélná, bidlicovým sedlem krytá. Stny hladké, pode-

pené na stran do bývalého píkopu mstského temi opráky zdnými,

s vyžlabenou pískovcovou ímsou. Okna s pískovcovými chambranami

,
*) Obrácené M.
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profilovanými, dole s kapkami. Ostatnf strany zmodernisovány. Vchod
jeden z ulice, druhý ze dvora.

Uvnit ti páry oken jsou sklenuty segmentov, lo sklenuta jest

valené s výsei nad okny. Klenba jest nesena pilastry s ímsovitými hla-

vicemi a ozdobena štukem a to: tykruhovými rámy, kruhy a elipsami.

V zadu a na západní stran piléhá synagoga ku spolkovému domu; zde

postavena kruchta, krytá ploše.

Obr. 244. Mladá Boleslav. Synagoga. Archa úmluvy.

Zaízení moderní, stolice bez ozdob jsou íslovány a bývaly

majetkem soukromým, úedními knihami zjištným, jež se ddin odka-

zovaly, prodávaly a i do zástavy dávaly. Ze starší doby pochází jen svato-

stánek z po. 18 stol. Z kamene tesaná architektura korintská, s dvojicemi

sloup O dvou patrech. Sloupy spoívají na hranolových stylobatech,

obstupují dole schránku s desaterem, nahoe po stranách kartuše akanthy

lemované, korunované. Nátr nový. (Obr. 244.)

Kalich: kupa má výšky 0 086 m
,
prmr 0 074 m

,
stíbrná, zlacená.

Na kup guirlandový motiv, prokládaný liliovými ornamenty; v pedu
u vnci lovecký emblem (dv pušky) a po jeho stranách písmena: c s

16 23
Nodus jest vásovitý, s bosáži, s 3 uchy, noha kužel, dole jazýkové listy
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(jako spodek kupy). Na noze punc
:
(nRs) (CB). Noha spravována prouž-

kem mosazným. (Obr. 245.)

MUSEUM židovské obce, umístné ve škole. Uvádíme ze sbírek:

1. Sklenice z 1. 1830, rytá:

2. vžika filigranová, stíbrná, o tech poschodích, s praporekem
na tyech nohách

;
vys. 0 27 m

;

3. kalich z XIX. stol.;

4. vazba knih z 1. 1850; starší

jsou rohy a stední kartuš s obtováním
Isáka, práce tepaná, rokoková

;

5. peetidlo 0 036 m prmru, že-

lezné s opisem heberejským kolem

t. zv. mí nohy.

6. nádoba vys. 0 29 m, stíbrná,

zlacená, ucho masivní, volutové s kulemi

na hrané. Na ploše vytepány jsou gro-

tesky, 3 lví hlavy, z nichž vybíhá rcnais-

sanní ornamentika. Víko s podobnou

ornamentikou a puncem • 12 . B
ukazuje na XVII. století; snad jest to

kopie.

7. rolniky z tóry: a) se zna-

kou a 1810; b) znaka (AJ<)

1815; c)
(|)

18 . .; d) T N 18 . .

^
8. štítek z r. 1850, znaka (AM)

druhý 1810 ® <gs)

Sbírka parament v potu tak

hojném, tak starožitných a s tak bo-

hatou výpravou, jako nikde v Bole-

slavšté. Nejstarší pochází z 1. 1655.

Všechny zhotoveny jsou z látky hed-

vábné, s bohatým, zlatým vyšíváním;

k nemalé ozdob pispívá i vnování

nahoe, židovským písmem, které vyšíváno jest dekorativn. Pocházejí

z dar zámožnjších rodin židovských.

1. Opona z léta 1655. Nahoe koruna a zlatém vyšívaná roseta.

Vénovací nápis písmem židovským jest na erveném sametu, pod vno-
váním pole: na hedvábí kvítkované, empirové, po stranách šry a atla-

sové pruhy. Délka l'44w.

2. Z 1. 1658 (2'31 X 1*30 m). Pvodní jsou jen postranní porty

s ornamentem rostlinným, se vkládanými ptáky.

3. Z r. 1695. Pod židovským vnováním dv zlatém vyšívané koruny.

Látka hedvábná, kvítkovaná.

Obr. 245. Mladá Boleslav. Kalich v synagote.
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4. Z 1. 1702. Po stranách toené sloupy, ovinuté révou, na pod-

stavcích ornamentovaných. Svrchu urny s kvtinami, uprosted dessin:

akanthy a listy tulipánové, pampelišky a slunenice. (Obr. 246)

5. Z 1. 1707. Na vrchu vnování židovským písmem, po stranách

urny s kvtinami, níže v poli na erném sametu vétvicový ornament, spo-

jovaný korunami a vyšitý podkládaným zlatém. Rozmry: 2 36 X 1'55 m.

Obr. 246. Mládi Boleslav. Opona svatostánku . 4. v Židovském museu.

6. Z 1. 1724. Nahoe vásy s kvtinami, pod nimi koruny a mezi tím

vnování. Po stranách a dole pásky s rostlinným ornamentem. Rozmry:
2 40 m X 155 tn. (Obr. 247.)

7. Z 1. 1732. Pvodní jen svršek s urnami a vnováním v rámu
vncovém. Rozmry: 230 m X 1'50 m.

8. Z r. 1739. Nejbohatší — než defekt. Po stranách toené sloupy,

ovinuté révou a s podstavcem ornamentovaným. Vyšívání zlatém a stíbrem

vysoké, reliéfní. V ornamentu, v bodech protínacích, nasazené korunky.
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9. Z 1. 1744. Vnování na hedvábné, temné pd. Dolejší plocha

rozdlena na 4 plochy stejného ornamentu, vyšívaného ploše šrkovým
zlatém: víry vkládané do stylisovaného akanthu a granátových jablek.

10. Z 1. 1760. Dekorace kvtinová, granáty, rolniky.

11. Z 1. 1764. Celá plocha pokryta plochou applikacf, z rznobarev-

Obr. 247. Mladá Bolcalav. Opona svatostánku . 6. v Židovském museu.

ného hedvábí: ornament rostlinný s národními motivy, se vkládanými totiž

zvíaty, ptáky, motýly a ovocem. Defekt.

12. Z 1. 1789. Vnování na erveném sametu, v rámci, s urnami po

stranách. Látka hedvábná, vyšívaná fantastickými kvty
;
na látku pišito

šest stíbrných zvonc — sedmý schází.

13. Empirová látka — kvítkované hedvábí. Šest stíbrných zvonc,

sedmý schází. Rozmry: 2 28 m X 1 55 m.

14. Z 1. 1811.

15. Z I. 1822.
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16. Z 1. 1829. Látka brokátová, svrchu vnování rámované, po stra-

nách vásy s kvtinami.

17. Z 1. 1828. Kvítkové hedvábí.

18. Z 1. 1841.

19. Jednoduchý, erný, novjší.

Pláštík 21. Nejstarší z 1. 1661 — s dekorativním písmem, po stra-

nách koruny. — Zvlášt pkný jest z 1. 1721, vyšívaný na jasn erveném

Digitlzed by Google



289

sametu. Vnování v oválném rámci. V rozích rostlinný ornament a lev;

po stranách sloupy korunované.

Štítk sedm
,
nejstarší z 1780.

Lambrekiny

:

1. Z 1. 1686. Applikace podkládaná vatou, zlatém a stíbrem.

2. Z 1. 1805. Vyšívané guirlandy kvtinové, v mezerách kytice.

Soupis památek hist. a umi. Pol. okres Ml..Boleslavský. 19
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ŽIDOVSKÝ HBITOV rozprostírá se nad strání, kterou se plá,

eená »Na dubcích*, sklání k potoku Klenici a k pedmstí Podolci

proti mstu a zvlášt naproti bývalému zámku, pi nejživjší silnici —
pražské.

Nejstarší náhrobek na hbitov židovském jest z 1. 1604. Mnoho
hrobových kamen už jest bez letopotu a vbec bez nápisu. Náhrobky

tyto, ze 17.— 19. stol., jsou dílem pískovcové, dílem mramorové, forem

barokních, s reminiscencemi na rokokovou a empirovou ornamentiku.

(Obr. 248.) Z nejstarších a nejpknjších jest kamen Baševiho z 1. 1635.

Po stranách hebrejského nápisu bossážované pilastry nesou nástavec, v jehož

stedu jest jeho Šlechtický znak. Mramor jest ervený. (Obr. 249.)

sochy, kíže a pomníky.

SOCHA Panny Marie uprosted starého námstí byla postavena,

když 1. 1680 zhoubný mor u nás ádil, od zbožných mšan bole-

slavských. Na tech pískovcových stupních spoívá mohutný stylobat ty-
hranný s menšími hranolky na hranách; na tomto stojí druhý, užší stylobat

a na nm sloup na dvojlaloném podstavci spoívající, oblý, s korintskou

hlavicí. Socha Madonny jest pozlacena a hvzdovou gloriollou obestena.

Na hoejším stylobatu jest nápis:

HonorI

DIVae sine Labe GenltrlCI

VIrgInl atqVe

SanCtls tVteLarlbVs sVIs

QVos Anno preeterlto

SceVIente graVIter peste

SIngVLarl pletate CoLVerVnt
gratl CIVes

plígVe InCoLae

Reglae CIVItatIs

IVnlorls BoLesLal

PtoprIIs eXpensís

FlerI FeCerVnt.

1681

Na protjší, polední stran, když 1. 1819 socha byla opravena, pidán

tento nápis:
MARY1 PANN

ObrankYnI nassI

KE CTI

nábožnI PeDkoWé
postaWILI
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A
VznaLI potoMkoWé

TÉŽ

WlernI PÉIWTLenI
BoLesLaWsstI

za zkVssenaV obranV
pIozDobILI.

1819.

Uený mšan boleslavský Ant. Kles piinil tento nápis, který nyní

už schází.
RENOVaT PRvECLaRA

CIVIVM arDens pLebIs

pIetas

MDCCXIX.

SOCHA sv. Jana Nep. u silnice jiínské, na poátku *Celny«, 4 87 m
vysoká. Na prostranném plinthu stojí podstavec hranolový s ímsovanou
deskou a nástavkem. Socha jest pozlacena, s obvyklými pti hvzdami,

v rukou s kížkem a ratolestí. Na podstavci se te nápis:

Ex Voto
Dedicata S : S :

IOANN1 NEPO
MVCENO

Svmmo Protec

TORl FAM^B ET
NOM1N1S

A : L : B : L :

Anno 1714

8 Octobris.

Na stran opané jest poznamenáno, že byla sem z Kosmonoské

silnice, když se zakládala nynjší ulice Blahoslavova, penesena a nákladem

obce Ml. Boleslavi restaurována 1. 1900.

naZa kasárnami v bývalém Štiím dole SOCHA Panny Marie:

attické patce kulatý sloup hladký s ímsovou hlavicí 4 m vysokou
;
socha

(0 50 ni) Panny Marie svatohorské velmi slušná. Na podstavci nápis

(obnovený):v 31 Anno 1716

dne 17. Dubna

tento obraz k

poete blahoslawene

panny Marie

19*
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sw. Horfké poítawen

Nákladem

Jana H. Steiskala

a Terezie

manželky geho.

U vojenské bývalé stelnice stojí pod skalou na vysokém pískovcovém

podstavci kamenný KÍŽEK, 230 m vys., o nmž se všeobecn myslí

že stojí na míst, kde se popravovalo. Než popravišt, šibenice, stávala

o málo dále na západ, kde nyní jest vojenská prachárna; ostatn mínní
toto vyvrací do kamene vyrytý nápis:

LETHA PaNIE 1697

Dne 14. AVGVSTÍJ
Waczlaw SYN
Pawla Šragra
Máge Wiekv sw
EHO 10 LETH WT
OMTO MIESTIE AŽ DO
Smrti Gest zasy

Na Podolci, kde se nyní v Betlem íká, stojí SLOUP; na dvou

stupních spoívá oimsovaný stylobat; na tomto sloup kulatý toskánský

s moderním železným kížem. Z pedu na stylobatu lze isti:

IosepVs et The
resIa pfaLtz
ConjVges

DeI gratía
Me

eX Voto
EXTRVXERVNT (-1709)

DIE 20. Ap.

SOCHA pískovcová umuení Pán u plynárny. Na podstavci hra-

nolovém stylobat s podvalem, dole válcovým. Nad ním trojnásobná deska.

Kristus v rouše volném, sukni, pepásaný provazem, korunovaný, nese

kíž. V zadu poznamenáno: Postaven od Manžel J. Dál. r. 1800; obnoven

r. 1894 od Baráník Podoleckých. Nevkusn naten barvou.

SOCHA sv. Jana Nepomuckého i s podstavcem z pískovce,

proti Kocand, kterou byl majitel této výsadní hospody Riedl svým,

nákladem postavil. Socha 2 m vysoká, podstavec 2 m. Svtec, almužník,

v levici drží mušli (nádobku), pravicí udílí peníz starci žebrákovi. Nápisy

na všech tech kartuších zabíleny, pod vápnem proniká pední nápis:

Obnoveno nákladem — Ma. Jana Mayera — roku 1882.

Pan a wodsvd we
VVsy Plazych v
SWATEHO SSIMONA
Gvdy Gest Pocho
WAN OCZEKAWAGE
Blahoslaweneho
WSKRZISSENI
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Na zadnf stran obnoven nápis rýhovaný

:

ISTo ANNO CaI/IOMIZATVR

DIVUs Ioannes mepoMVCehVs
šVo haeC statVa aVgenDo

eIVs

honorI MerIto ereCta fVIt

13 IVNII

a deVoto CLiente sVo

16 RIEDL. (=: 1729.) (Obr. 250.)

Pískovcový POMNÍK v Radoui. Na
pláni proti památným zíceninám Michalovickým

stával pískovcový kíž, od hrabnky Mirba-

chové postavený vojínm za války sedmileté

zde padlým a pochovaným. Po jeho stranách

vypínaly se dva topoly, jimiž poloha Radoue
z daleka se oznaovala. Ješt I. 1866 stával

tam pomník s rameny trojlistými, na nmž se

etl nápis po jedné stran eský, po druhé

nmecký. (Viz níže.)

Kíž tento jest do zem zahrabán, z písmen

ješt itelno : NA PAMATCV ZDE OD ROCV
1759. Na míst nho péí okrašlovacího spolku

v Debi 1. 1883 postaven pomník nový, hrano-

lový s krycími deskami, na njž položen vnec

vavínový a pilba prací //. Maurmantia.

Obr. 250. Mladá Boleslav. Socha

sv. Jana Nep. na Ptáku. Z 1. pol.

XVIII. stol.

NA PAMAT ZUM AND
CV NCEN DER H

ZDE OD 1ER SE
ROCV 1759

IT DEM
ODPOCZIWA

JÍCÍCH VDATNYCH BOJOWNIKV
WOBNOW1T NECHALA ÍOHANNA
HRABIENCA Z MIRBACHV ROZENA

HRABIENCA Z MARTINU Z

JAHRE 1759 RVHENDEN TAP
FERF.N CR1EGERN LIES ÍOHANNA REI

CHSGRAF1N VON MIRBACH GE
BORENE

GRAFIN
VON

MARTINITZ
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Nemyslovice.
Vank 93; Sedláek X. 388; Schaller 148.

Obecn nazývají ves též Nemeslovice (jako místo myje — meje); ves se

dvorem poplužním, pi nmž stávala TVRZ, kteráž zašla jako i KAPLIKA
v ní, ve kteréž ješt léta 1681 byl oddán Fr. Bukovský z Ml. Boleslav.

Nemyslovice pipomínají se poprvé I. 1292, kdy byly vyplaceny ze zástavy

kláštera Hradištského. V 16. stol. byly zbožím Vlku z Kvítková. L. 1628

Nemyslovice, dvr, tvrz a ves, koupil Jindich Volf Berka z Dubé; 1. 1718

Václav Alb. z Vrbna a Bruntálu, 1. 1720 Jan Joach. hr. Pache, jenž pi-

pojil je k Beznu.
o

Ve vsi mnoho DOMU s devnými pavlaemi, na devných
sloupech, jež na sloupech ezbami lánkovaných nesou stechu.

Na návsi na novjší hasiské kln visí ZVONEK (»zvnek«), pe-
nesený sem 1. 1876 z blízkého stromu, na nmž visel ve vtvoví. Pochází

z poátku 19. století. Ozdoben jest nahoe dekorem páskovým, na plášti

reliefem sv. Vojtcha. Výšky má 0 22 m
}
prmru 0 27 m.

Za vsí mezi tymi lípami stojí kaplika, kamenná, tyhranná,

s výklenkem, v nmž jest obraz Madonny; kryta jest ímsou složitou, nad

ní štítek trojúhelníkový, ímsový. Podobná kaplika stojí u cesty k Beznu.

Po stranách ploché pilastry; pod ímsou kapky. Ve výklenku obraz P. Ma-

rie Lourdské, novjší. Ob kaple z 18. stol.

Nepevážka.

Vesnice pod památným Chlumem, vrchem a zámkem stejnojmenné

rodiny šlechtické. Dvr poplužnf.

Na návsi ZVONEK mající prmru 0'30 *n
t
výšky 0 24 m. Kolem

horního kraje akanthové listí vzhru obrácené a mezi ním andílkové. Pod

tím na plášti sv. Florián s andílkem, jemuž dává hasiti hoící stavení
;
na

protjší stran sv. Petr a Pavel. Pod obrazem tchto apoštol: .1. Q :K : 1779.

(Iohann Georg Kiihner
.)

Neuberk.

L. 1738 Jan Ign. z Neuberka koupil od panství Kosmonoského dva

dvory: jtice a Újezdec a vystavl si zámeek pod zíceninami Rácova

u Jizery, po nm Neuberk nazvaný.

ZÁMEK tento má dv kídla, tvoící pravý úhel: kratší jde ku

skále pod Rácovem, na delší pipojují se pivovar a stavení úednická. Spo-

len uzavírají podélný dvr, do nhož vchází se branou, sklenutou

polokruhem, svrchu s prohnutou ímsou a soškou pískovcovou sv. Jana

Nepomuckého.
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Prelí zámku obráceno jest k východu do parku; v pízemí má
dva vchody po stranách (pravý lichý), uprosted v risalitu ti tvercová

okna
;

prvním pate v risalitu ti okna podélná, pravoúhlá, dv po

stranách — nad stedem plastický erb. Ve druhém pate opt okna ti

v risalitu, dv ve vikýích stechy. Nad risalitem štítek trojúhelníkový

s hodinami a sochou sv. Floriána. Stecha mansardová s etnými vikýi.

(Na ní vížka plechová.) Stny hladké s lisenami.

Uvnit: Chodby a schody sklenuty valené a plackami; v pízemí

i patrech ploché stropy se štukovými rámy. V jednom freska : v krajin skal-

naté skála rocaillová, pod ní Dionys a Bakchantka, vedle andlé, kolem víno,

konvice. Druhá freska: bohyn kvt na oblace s jakousi ženou, svrchu

andlé. Obrazy pedkv od 18. stol. poínaje, na plátn, v nových rámech.

Rokokové a empirové drobnosti: skín, hodiny, rytiny.

Domácí kaple krytá plackou, s výklenkem z umlého mramoru,

nad oltáem. Obrazy z první polovice 18. stol.: sv. Petr, sv. Pavel.

Na dvoe stude osmiboká, s nikou, v níž mušlovitá nádržka.

Za zámkem park v anglickém slohu.

Nimice.
Sedláek X., 390; Vank 120; Sommer II., 146.

Pruškové z Nimic pipomínají se (Adam a Petr z N.) v letech

1354— 1364; drželi tu dva dvory poplužní. Z potomních pán na Nimé-

icích nejdéle se tu drželi Bzenští z Prorubí od 1. 1551 do 18. stol. Nyní

jsou majetkem knížete Thurn-Taxise, sídlem na Loueni.

Bývalá TVRZ zašla úpln. Na jejím míst stojí nynjší ZÁMEK,
vystavný I. 1832. KAPLE zbudována byla 1. 1864 ve slohu románském.

Ozdobou její jest socha Madonny, z karrarského mramoru od sochae

Levého v ím zhotovená a malby malíe Koniga.

Nová Telib.
Sedláek X., 43.

Na výšin chlumské država desková, pi níž TVRZ, na níž 1. 1407.

pipomíná se Jan Kabát z T. — KAPLE se sochou sv. Václava,

která sem ze štítu bezenského kostela byla penesena. (Po. 18. století.)

(Viz str. 22.)

Na vysokém trám visí zvon pod stíškou šindelovou. Prmr jeho

iní 0 35 m, výška 0 25 m. Kolem hoejšího okraje ovinut pásek kvtinový,

pod ním na plášti relief Panny Marie; 2. písmena F:1:K:; 3. nápis:

MERTZL; 4. relief: Pán Ježíš v hrob; 5. ÍOHAN
;

6. letopoet: 1814.
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Nové Benátky.
Schaller 91; Sommer, 1834; Libri confirm. I., 42; Libri crrcct. VIII., 52; Tadra,
Soudní akta konsistoe praž. L, 89—VII., 7; Msto Nové Benátky n. J. sepsal L. Š.,

v Praze 1865; Aug. Sedláek X., 236; Památky VEL, 180, XI., 330; Kudrnáv
Adresá 82. echy XII., 462.

Benátky vznikly dole pi ece Jizee: nynjší Staré Benátky a Po-

dolec; Jan z Dražíc kolem 1. 1340 na výšin, jež slula Hra, zídil osadu

nynjší, Nové Benátky, na míst bezpenjším, kteréž obehnalo se zdí.

Do zdí mstských vedly dv brány, od jihu a od severu a branka se strany

západní. Z tchto hradeb zachovaly se jen nepatrné zbytky na severu.

L. 1349 týž Jan z Dražíc založil tu klášter Cyriak a pi nm kostel

Panny Marie. Nové Benátky píslušely pod vládu pán z Dražíc až do

po. 16. vku: až do as purkrabí z Donína, kteí 1. 1512 Dražíce koupili

a 1. 1526 v N. Benátkách vystavli zámek a jej svým stálým sídlem ui-

nili. L. 1599 koupí pešly N. B. v držení koruny: v tu dobu žil zde

astronom Tycho de Brahe L. 1647 od císae Ferdinanda III. ujal je Jan

z Werthu, známý váleník (f 1652); jeho druhá manželka a vdova Marie

Zuzana vdala se opt a opt: tvrtým manželem jejím a pánem na Be-

nátkách stal se 1. 1688 Arnošt Bohumír hr. Schutzen. L. 1720 ddictvím

pešly N. B. na Ign. Zik. z Klenového a Janovic; 1. 1769 v dražb koupil

je arcibiskup pražský Ant. Píchovský z Píchovic a celý vikariát tento

pipojil k dioecesi pražské. Po 1. 1816 satkem a koupí ujal se Benátek

Leopold hr. Thun z Hohenšteinu; 1. 1886 koupila je banka pro rakouské

zem, I. 1904 koupil je hrab Kinský. — Nové Benátky utrply za války

ticetileté dvojím vpádem saským a stálými pochody vojska císaského

a švédského
;
nemén zhoubnými požáry a morem 1. 1680.

ZÁMEK Nové Benátky vystavl Bedich purkrabí z Donína do

do 1. 1526 na zíceninách nkdejšího kláštera pi kostele Panny Marie

ve slohu vlašském, renaissanním. Bylo to nynjší kídlo západní, na nmž
pod omítkou oklepáním dosud se nalézti mohou arkády zazdné, do dvora

obrácené, rustika diamantová a sgraffita na stn do dvora, jež pedstavují

výjevy lovecké. Jan z Werthu pistavl druhé kídlo, nynjší elní a n-
která hospodáská stavení, jež i s prostorem ped zámkem a kostelem

Panny Marie zdi obehnal. Hrab ze Schutzen koncem 17. století zámek

pestavl a rozšíil v nynjší jeho podob. (Obr. 251. a 252.)

Zámek jest budova do tí kídel, rozestavných kolem dvora.

Kidlo západní, nejstarší, obdélné ; stny jeho jsou hladké,

dole ochoz, nahoe loggie zazdná. Nyní na stnách dole ploché pilastry

a oblouky; v prvním pate nad okny ímsy lomené pravoúhle, ve druhém

pate ímsy rovné. Dolejší místnosti jsou sklenuté bez žeber; na dveích

komory dvée železné s pítuhou, na níž štítek kruhový s vytepaným

a sekaným ornamentem s ptaími zobci a nosy; kruh oválný se zahnu-
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tými výpustky. Zámek tento jest z XVI. vku, souasný s budovou zá-

meckou.

Druhé kidlo, severní, dvoupatrové, má otevený ochoz dole

ve tyech otvorech, z nichž ti jsou zazdny; sklenuti jest již barokní,

Obr. 251. Noví Benátky. Pohled na sámek a kostelní vž.

kížové. V prvním pate nad okny ímsy prohnuté trojúhelníkov a pravo-

úhle, s mušlemi a hrozny v plochách
;

v druhém pate ímsy rovné. Pr-
jezd klenutý, s hlubokými lunetami, dlený pásy. Fagada prelní stejná

s vnitkem ve výzdob stn, portál prostý, polokruhový.

Obr. 252. Noví Benátky. Pohled na sámek a kostelní vít.

První kídlo kryto valbou, druhé mansardou, s komíny slohovými

i vikýi (ímsy lomené, mušle).

Tetí kídlo, východní — stízlivé — se schodištm oby-

ejným, hladkých stn, okna ke kostelu obrácená s bossáží. Jest spojeno
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galerií, nesenou obloukem segmentovým, s kostelem, oratoí v prvním

pate, pod kostelní vží.

Na západním kídle dosti zachována jsou sgraffita ze druhé po-

lovice 16. století.

1. Výjev lovecký: pes v bhu, za ním lovci s oštpy, dole zv zabitá.

(Obr. 253.)

2. Druhá ást, jaksi pokraování z ochozu v lunet pistavného:

jezdec s konm se žene za koistí, druhý jezdec obrací se oštpem proti

kanci, zatím co se strany druhé pes jej rve.

Vnitek zámku. Schodišt valené klenuté, na stnách pi-

lastry s abrakovými hlavicemi a konsolami.

V klenuté komoe v pízemí chová se kasule rokoková. Látka

hedvábím vyšívaná: architektura zahradní, milek z luku stílející, fontána,

festony ržové. Krajky síbrné.

Dole vyšit podkládanou technikou

erb Píchovských. V téže archivní

místnosti železná pokladna, ba-

roková.

Na chodb fresky, za-

hradní architektury a krajinky

v rokokových rámech; našpaletách

výpln dekorativní s festony.

Stropy se štukkovými

zrcadly. Nkde kamenná ostní

dveí.

Nábytek empirový, stropy štukované, opažení dveí a oken empi-

rové, sem tam závsa barokní, tepaná, hodiny empirové, skí barokní.

V jednom pokoji ve výklenku skládací oltáík: fresková malba

(sv. Petr s andlem), po stranách na skládacích kídlech vásy.

Na oratoi: tyi evangelisté v rámech oválových, z poátku 19.

nebo konce 18. století; podobn i sv. Anna, sv. Zachariáš a Kristus zbio-

vaný. Panna Maria, na dubovém dev, na zlatém pozadí (kopie moderní

nebo silné pemalovaná kopie starší). Portrait arcibiskupa Ant. Píchov-

ského, v rouchu knžském s listinou v ruce, z 18. stol. Kopie Salvatora

Chrudimského z pol. 18. stol.

Jeden pokoj v záp. kídle vyzdoben ist empirov: na stnách

tapety (kvítky na hedvábí tištné), kolem rámec s ezaným ovocem, na

, strop tenké lišty rostlinné, lucerna s festony z plechu. Nábytek: skí,
stoly a židle polychromováuy bíle a ásten zelen.

Nade dvemi pokoje vedle zbrojnice ti supraporty na plátn malo-

vané: žn (léto), podzim (andlé s konvicí a ovocem), jaro (andlé s kvti-

nami ve váse).

Obraz: Messalina otce svého kojící, z 18. století.
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Na chodb druhého patra visí obrazy vynikajících osob, hlavn

pán benáteckých, na plátn malované, nkteré pemalované:

1. Paní z konce 16. nebo zaátku 17. stol.

2. Dívka ze 17. stol. v erném šat svrchním; spodní krajkový.

3. Pruský dstojník (Fridrich II. ).

4. Dstojník ze zaátku 17. stol. (J. Werth).

5. Dáma v nádherném šat purpurovém (rokoko).

6. Arcibiskup Píchovský, z 18. stol.

7. Muž na židli s knihami v ruce (snad nkterý básník ímský, 18. stol.).

8 Vojín z poátku 17. stol., se psem doggou.

9.

Císaovna Marie Terezie.

10. Císa František Lothrinský.

11. Císa Josef II.

12. Císa Leopold I. v erném rouše.

13. Mladý muž v erném kroji, v širáku, bílé košili, vlas ervených,

dlouhých a upravených; z konce 17. stol.

14. Pendant, ženská osoba, štíhlá, má na stole hodinky. Konec 17. stol.

15. a 16. Císa Rudolf II.

17. Císa Karel VI., v pozadí výjev lovecký.

18. Jakýsi pán pi stole tv divadelní místnosti), z pol. 18. století.

Kamna barokní ve druhém poschodí s letopotem 1761: tyboký
spodek (na nohách spoívající) s reliefy ozdob mušlových, výše tvar hra-

nolový s nikami, svrchu prohnutá epice a vása. — Druhá v pokoji hned

sousedícím s týmž letopotem, s touž výpravou, jen s ímsou uprosted

lomenou. Nkolik kamen rokokových.

Brána do zámku barokní
:
po stranách pilaslry s bossáží, kládí

prosté, ímsa plkruhové prohnutá. Nad branou klenák s abrakovou

ozdobou. Na nárožích vásy pískovcové. Na zadní stran hrány zaklenuta

jest plastika devná z 18. století: svátá rodina.

Hned proti brán socha kojící Panny Marie na podstavci

trojstranném, oímsovaném a se soklem, jenž proražen jest hvzdovitými

otvory. Na podstavci menším socha, kolem oblaky a hlaviky andl, na

nárožích nesou dva andílkové erby. Z 1. 1714. Nápis:

VIrgo Del Mater notata hlC respICe Vota —
Per te steLLa Marl stlrps haeC a peste Vrente

praeserVata stetlt deblta grata refert

Comitum de Schiitzen

Anno Domini 1714.

Na nádvoí zámeckém kašna pískovcová, barokn profilovaná. Za

ní stna s pilastry a štítkem trojstranným, nad ní socha Tritona.

Na hranolech plotu kolem parku rozestaveny jsou pískovcové

karikatury: paní, Turci, loupežníci, báby a j., jmenovit po stranách brány:

vina a sada. Mimo to jest v zahrad rondel s okosenými hranami
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a mansardou. Na rozích allegorické sochy a vásy. Na brán ku skleníku

sochy: Juno, Atlas, Sol a Sisyfos. Po. 18. stol.

KOSTEL NAROZENÍ PANNY MARIE v zámku.

Pvodn kostel pi kláštee Cyriak ili »de poenitentia beatorum

martyrm*, jejž založil a s kostelem vystavl Jan z Dražíc 1. 1349. Klášter

tento vykonával správu farní, pozdji od 1. 1380 též ve St. Benátkách

Obr. 254. Nové Benátky. Kostel P. Maric v sámku.

Ve válkách husitských byl vypálen. Nuzn se obnovoval, plných 100 let

k tomu poteboval: 1. 1477 opaten mohutným zvonem, dosud ze všech

benáteckých zvon nejvtším, I. 1489 cínovou ktitelnicí. L. 1522 zaklenut

nynjší svou klenbou, nižší nežli byla pvodní, nákladem Bedicha purkra-

bího z Donína. Stál ve službách strany pod obojí: 1. 1535 jmenuje se tu

utrakvistický knz Valentin. V dob reformace, 1. 1629 od cis. Ferdi-

nanda II. vrácen byl ádu Cyriak, kteí obstarávali církevní správu i ve

St. Benátkách, Brodcích, Pedmicích, Skorkov, v Lysé. Mnichové byli

nejvíce Poláci.
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Kostel stojí v nádvoí zámeckém
;
jest orientovaný, gotický, s pí-

stavbami ze 17. a 18. véku. Kryt jest sedlem, se sanktusem. Na nárožích

široké opráky se soklem, skosené, bez ústupk. Okna nízká, se stlaeným
obloukem hrotitým, na ostní žlábek. Na stran jižní pistavna modern
gotická hrobka, na severní sakristie se schodištm. (Obr. 254. a 255.)

Na západ pne se vž (z 1. 1702). tyboká, na nároží dvojice

pilastr ímsovaných s úseky kládí, nesoucími ímsu kordonovou s prejzy.

V poschodí pilastry jednoduché s ímsou, nad ní na krákorcích pískovcových

ochoz (s moderní míží), pak nižší polopatro, stecha plechová: komolý

Obr. 255. Noví Benátky. Pdorys kostela

P. Marie v zámku.

Obr. 256. Nové Benátky. Kostel P. Marie

v sámku. Sokl ptpory klenební v knžišti.

jehlan s kopulí a lucerna s bání. Okna dole obdélná a oválová, v pate

dlouhá
;
moderní hodiny. Do roh koutových pistavna jsou schodišt

se tybokými okny a na polední stran rokoková pedsí, otevená segmen-

tovým obloukem a sklenutá plackou. Šnek na severu má vchod pravoúhlý

s pískovcovým opažením a vyloženou ímsou, ješt renaissanního tvaru.

Knžišt uzaveno jest pti stranami pravidelného osmiúhelníka.

Okna, potem pt — okno v závru zazdno — nízká, se žlábkem pískov-

covým. V rozích stojí na polygonovém soklu a spolené patce hranolové

tyi pípory hruškovité, dlené žlábkem, nesoucí hlavice spolené, válcové

s dekorací (plastické listoví) rzného druhu ; na jedné má stední pípora

samostatnou hlavici konsolovou a pravá štítovou desku se stylisovaným

listovím, erb to pán z Dražíc. (Obr. 256. a 257.) Nad hlavicemi všude

zbytky obíhající ímsy, zpod vyžlabené.
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Sanktuarium: Rám ven sešikmený, dovnit profilovaný ploše, na-

hoe ukonen špiatou lomenicí. V ploše nad výklenkem erb pán z Dražíc,

šikmo položený. Svrchu nad lomenicí vine se vnec révových list; 14. stol.

Dvíka moderní. (Obr. 258.) Druhý výklenek na protjší stran (pi

epištole) menší, s gotickými nosy, pvodní. (Obr. 257.)

Obr. 257. Noví Benátky. Kostel P. Marie sámku. Hlavice klenebních pHpor kníiiiti

a sebránka na oleje.

Lo stejn široká jako presbytá, má na jedné stran jedno staré

gotické a jedno pozdjší barokní okno.

Klenba z konce 16. století, valená, s napodobenými žebry do ostré

hrany a s lunettami píkrými, ostrými. Závr oddlen pásem plochým.

Klenba spoívá v nynjším knžišti na pvodních píporách žlábkova-

ných, v nynjší lodi na pistavných pilastrech oímsovaných.

Na západ kruchta zpoátku 18. stol., dlená; dva pilastry, v ro-

zích polopilastry nesou ímsu
;
nad ní balustráda s menšími pilastíky

a abrakovou ozdobou. Nad balustrádou zazdný oblouk s oknem na

panskou orato.
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Pistavná sakristie sklenuta kížov bez žeber, vchod pravoúhlý

s pískovcovou chambranou; nad sakristií orato s plochým stropem,

otevená otvorem v bývalém okn; ped ním na zdné konsole vyložená

balustráda.

Zaízení. Pvodn bylo v kostele, v kapli sv. Kateiny, která se

pi nm nacházela, a v sakristi sedm oltá; nyní jest jich pt, jež

vesms od hr. z Klenového byly postaveny.

Oltá hlavní: Mensa rakvovitá se

znakem; tabernakl oblý, po jeho stranách

vystupují diagonální kídla predelly s pilastry

barokní formy a úseky lomeného kládí a

volut. Po stranách prosté východy za oltá

a na nich sochy sv. Petra a Pavla a andílk

;

na stn andlé s rohy hojnosti. Na úsecích

kládí andlé vtší a menší. Mezi nimi nad

predellou obraz v pkné komponovaném
rámu z akanth a mížek. Obraz pedvádí

svátou rodinu, jest siln pemalován. Na
mense ezané reliquiáe, na nohách voluto-

vých s filigranovou ozdobou. Na tabernaklu

ezaný lambrekin, na predelle ovocné festony.

Z první pol. 18. století. (Obr. 259.)

Na pravé stran oltá s v. Antonína
s obrazem svtce, an klaní se Ježíši, opravený,

v právo (v presbyt ); v rámu podobn jako

na hlavním oltái komponovaném. Dole za-

sklený tabernakl s lambrekinem, v nm
perleový kíž, po stranách na volutách an-

dlé. Reliquiáe s andly, s ozdobami dracounovými.

Z poátku 18. stol.

V levo oltá s v. Jana Nep., almužníka
; stejný s pedešlým.

V tabernaklu socha jeptišky. Obraz sv. Jana, almužníka. Osoby skupeny

píliš, bez ohledu na perspektivu. Z poátku 18. stol.

V právo v lodi oltá barokního typu sloupového s toenými polo-

sloupy a pilastry korintskými, kládím diagonálním, svrchu nástavec plochý.

Stna mezi pilastry stojí na predelle; po jejích stranách na volutových

konsolách dv sochy Pána Krista, spoutaného a biovaného. Mensa upravena

jako boží hrob. (Tlo Kristovo vyezáváno dosti slušn až na hlavu.) Na

predelle relief: sv. ti králové. Nad ní podstavec s reiiefem zbodaných

úd božských. Na podstavci stojí kíž a pod ním sv. Anna, na klín držíc

Matku Boží, k níž se sklání sv. Jan. Pozadí za kížem poseto sochami

andílk a nasazenými ezbami v hautreliefu: Kristus klesá pod kížem,

Kristus modlí se v zahrad Getsemanské a p. Ze zaátku 18. století. Dva

reliquiáe s ozdobou dracounovou s poprsím svtc a s andílky. (Obr. 260.)

Obr. 258. Nové Benátky. Koitel P. Marie

rámku. Sanktuarium.

Mensa rakvovitá.
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Protjší oltá Božské Trojice byl odstrann ; zbytky uloženy

v kln. Na míst tom visí obraz s v. Jeronýma v barv živý, v podání

drastický; z pol. 18. století.

Obr. 259. Nové Benátky. Kostel P. Marie v zámku. Hlavni oltá.

Kazatelna. Spodek tyboký, strany vypouklé a dol prohloubeny.

Stojí na sloupku s attickou patkou, s hlavicí jonskou barokn upravenou.

Na stranách eništ reliefy, dol akanthy ukonené, s obrazy svátých

otc: Ambrože, ehoe, Jeronýma a Augustina. Stecha plochá s holubicí.

Z po. 18. stol.

Digltlzed by Google
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Zvony. 1. Vysoký 1 w, v prmru 137 m. Ucha s tory na krajích,

uvnit vtévka se spirálov se zatáejícími vtvikami olistovanými. Pi
korun dvouádkový nápis (viz facsimile obr. 261.).

Obr. 260. Nové Benátky. Kostel P. Marie v sámku. Postranní oltá s kalvárii.

Na plášti malý relief: Ecce homol

2. Zvon » Vojtch* jest vysoký 0‘82 m, široký 1'05 nt. Ucha zdobí

masky. Kolem koruny vine se tento nápis:

Soupis památek hist. a uml. Pol. okres Ml. -Boleslavský. 20
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J Tento Zvon Gmenem Wogtiech Wletv
i7ii Za Panowani Wysocze Vroz- P- P

Arnossta Bohv : Hrabiete —
v*- Z Ssyczen A Leipolds Heimba P : Na

Benátkách Czitoliby diwiczy a bez

nie Titvl z Nakladv Zadvssniho

W1ZWIZEN

Pod nápisem vlys drobných kvtinových rozvilinek Pricquey-

ových, ovšený dole festonem. Na plášti relief Madonny a pod ní

zvonaský znak Pricqueyv (I: 9? P:) pak relief Kalvárie, sv. Václava

a na tvrté stran sv. Vojtcha, na jehož podstavci te se nápis:

W: P: P: Frantisska Franzmana
Fararze P : Tobiasse Millera Dvchod
NIHO

3. Vysoký 0 64 m
}

v prmru 0 86 m. Ucha pletená. Na
horním okraji mezi dvma ádky vtévka a pod nápisem festonky.

Na plášti na stran severní svtice, s obou stran medaillony: na

opané (jižní) stran hlava Kristova. Nápis:

ANNO DOMINI 1550

ISTA CAMPANA FVSA EST AD LAVDEM DEI OMNIPOTENTJS
J|

ET BEATE MARIE VIRGINIS ET SANCTE KATERTNE
PER ME MAGISTRVM STÁNI

||

SLAVM . .

V sanktusu: 1. Vtší má výšky 0 30w, prm. 0396 m. Ucha

hladká, pod korunou v pásu nápis: IOHANN GEORG K0HNER
GOSS MÍCH IN PRAG 1756. Pod nápisem opakuje se relief:

dva andlé korunují oko boží. Na plášti reliefy Madonny a sv.

Jana Nepomuckého.

2. Menši vys. 0 22 m, v prm. 0 26 m. Ucha i pláš hladké, pod

korunou nápis gotický (viz facsimile) s peházenými pismenkami:

Ti innnuúito nurvtitmnpflvwi

Varhany na oratoi, tahací, ze 17. stol., pétidíinf, s ezbou

akanthovou.

Lavice pkn ezané s akanthy na pedku i na postra-

nicích
;
potem 18. První pol. 18. století.

Zpovdnice tídílná, s akanthy na nástavci ajour ezaném,

z po. 18. století.
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Raménko na zvonek do sakristie s tepanými akanthovými

lupeny.

V sakristii tabernakl z barokního oltáe ze 17. stol, s kalichem

na dvíkách a sloupky po stranách.

Pod kruchtou socha Panny Marie na zemkouli hadem otoené,

devná, na zdném podstavci. Slušná barokní práce.

Obr. 262. Nové Benátky. Kostel P. Marie v zámku. Ze deva ezané epiiaphium Jana z Werlhu

z pol. XVII. atol.

Naproti epitafium Jana Sain. Limpeka, malované 1. 1625 zetm
jeho Mikulášetn Žateckým

,

malíem a sousedem novobenáteckým, nákladem

Václava Limpeka, písae obilního. Obraz na dev v rámu plkruhov
nahoe zahnutém: ti králové jdou, aby se klanli Marii a Ježíšku. V pozadí

chlév v podob shoeného hradu. Za králi stojí osoba mladá v bílém

plášti, vedle pes. Šaty král se slohovými ozdobami. Osoby malovány

v pohybech dosti nezrun, barvy živé. Dole v pravém rohu erb a nápis:

20*
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S nákladem Arozeneho P. Waclawa
Lympeka z Staufu, toho czafu C : M. C.

Pifarze obilného Panftwj Benatfkeho

Ku Pamatce Pana Otce fweho

(Ostatek zakryt rámem.)

Epitafium Jana z Werth u,*l jenž v kostele tom jest po-

chován, ezané ve devé, v oválové kartuši renaissanní
;
uprosted pla-

stický erb, kolem ezané brnní, bubny, kotle, dudy, lebka, nahoe andílek

Obr. 263. Nové Benátky. Kottel P. Msiie v láníku. Náhrobek i*. 2. • 1.

Kolem ve dvou ádcích tento nápis na obvodu : Ill
ž

et Ell Dn. DnS
lOANNES L xBARO DE WERTH: DOMIUS : IN BENATECK ODENK1RCH

;

(druhá ádka uvnit písmem menším): Grymach erbach kellenberg & poden-

STEIN HARED'H : BVRG : ARCHIPIS COLONIEN : & MILITIA EQVEST1S GENERAL AC COLONEVS

(Obr. 262)

Na stnách nad klenbou lze na pd kostela zjistiti zbytky fresek

z konce 15. a zaátku 16. století. Rámec lištový s ornamentem goticky

stilisovaným, kolem obrazu: v poli domek s kalichem, výše figury v ásna-

tých šatech.

Hodiny na vži, signované na pastorkovém koleku

Bernard Bis Wanger Bilrger

licher Gros Und Glain

Uhr Macher In Prag

den 24 November 1706.

*) Jiný náhrobek, v hrobce, pipomíná, že pocházel z terra Juliacensi a že zemel
12. Septemb., hora IV. matutina anno 1652. Opis v Mus. kr. . pi hesle N. Benátky.
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Ve zdi pod kruchtou, do lodi obrácené, jsou tyi náhrobky
pískovcové. Po stran evangelia: 1. velký 1*85 X 0*90 m; na desce paní

v rubáši a v epci, s kvtinou v ruce; u nohou erb s dvma ptaími hla-

vami; z nápisu lze peisti jen: „pani Barbora matka . . . lowa . . z be-

nat ... a na narztach (?!)." Je to dle L. Šnaidra náhrobek paní Barbory

Nybšicové z Holtendorfu, manželky Petra Ježovského z Lub. Ze 16. stol.

(Obr. 263.) 2. Rytí v plné zbroji, s nasbíranými krajkami kolem krku,

v pravé ruce štít, levou o me opírá; u nohou pilba. Velik. 1 *85 X 090 m.

16. stol. Po stran epištoly: 3. Panoše v plné zbroji, drží v pravé ruce štít,

v nmž je vyobrazen šíp, v druhé tímá me, u nohoou pilba ; velikost

1*51 X0'85 m. 4. Úpln otelý; zachoval se jen erb a v nm i v klenotu:

ryba. Velikost 140 X 1*05 m.

KOSTEL SV. MAÍ MAJDALENY, dkanský, na starém hbi-

tov, obehnaném zdí kamennou. Vystavn od Jindicha purkrabí z Donína

kolem 1. 1590. L. 1640 byl spustošen, okna vytluena, bez kostelních

poteb, takže mše svátá etla se v nm jen na den sv. Maí Majdaleny.

Opraven asi od Jana z Werthu, když zámecký kostel byl uzaven zdí —
tak stal se farním.

Budova pozdní gotiky, krytá valbou, se sanktusem, siln zbarokiso-

vána. Stny hladké, ímsa nová.

Prelí na západní stran, barokní, z konce 17. stol. Po stranách

dvojice pilastr s ímsovitými hlavicemi, jež nesou kládí s triglyfy, ímsa
prejzová; ve stedu portál s ímsovitým nástavcem, nad ním liché okno

s chambranou kanellovanou, se štítkem barokn ohranieným. Nad ímsou
štít s pilastry abrakovitými, na nárožích pinie, trojstranný.

Presbytá zakonen jest pti stranami osmiúhelníka. Okna hroti-

tého oblouku podlouhlá, vyšpa letovaná, na ostní žlábkem profilovaná

;

ve tvrtém jest orato, páté — v závru — zazdno. Klenba valená,

s lunetami, nesena pilastry, v rozích lomenými, s ímsovitými patkami

a takovými též hlavicemi. V levo vchod do sakristie pravoúhlý,

s pískovcovými chambranami. Nad ním orato, otevená obloukem

segmentovým, lože zasklená, s balustrádou na volutových konsolách.

Sakristie, pistavná, ploše krytá, rovnž i orato nad ní má strop ploský.

Orato s barokním štítkem na severní stranu, hladkých stn.

Oblouk triumfální polokruhový
;

dole sokl, v nábhu plochá

ímska.

Lo podélná, ploše krytá, se tymi páry oken, takovými jako

v presbytái, jedno zazdno. Vchody na západ v prelí a v jižní stn,
tento s kamennou chambranou; do severní zdi pistavno šnekové scho-

dišt. V západní ásti její kruchta na sloupech kamenných, toskán-

ských, jež nesou trámy volutovými konsolami; poprsnice ve stedu pro-

hnutá, s plochou stuhovou dekorací pilastr a íms.

Hlavní oltá: Mensa pískovcová, otesaná: rakev s reliefem:

Ježíš, dobrý pastý. Na predelle v pedu tabernakl s pilastry a sloupky,
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na dveích beránek, svrchu kíž, za ním pozdji pidaná socha Madonny.

Po stranách sochy sv. Petra a Pavla, obraz Brandlv bez signatury, a
nelze pochybovati o jeho vrohodnosti: sv. Maí Magdalena modlí se

z bible, u níž jest umrlí hlava. Ruce má sepiaté, adra obnažená; svrchu

padá svtlo na ruce, obliej, adra a ramena. Effektní osvtlení. (Obr. 264

)

Obr. 264. Nové Benátky. Dík. kostel sv. Mái Magdaleny. Obraa na hlavním oltái.

Rám kolem nesen jest andly, ohranien mušlemi; svrchu v kartuši hiero-

gram: MRA. Nad obrazem baldachýn s lambrekinem a zástupem andl.
Z první polovice 18. stol. (Obr. 265.)

Oltáe postranní. Oba jsou starší nežli oltá hlavní, z po.

18. stol. V levo oltá sv. Barbory, typu sloupového, se sloupy toenými,

s hlavicemi korintskými a s pilastry, s oblomeným kládím, nad nimž

plocha omezená pilastry a ímsou. V tabernaklu zasklena sv. Rosalie.
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Obraz sv. Barbory: Dole knz podává nemocnému poslední svátost. Po

stranách stojí píbuzní, žena pohlíží vzhru k oblakm, z nichž se snáší

sv. Barbora ve sboru andílk, kteí nesou její attributy: vž, me, kalich. —
V nástavci srdce, nahoe vása. Po stranách oltáe sochy sv. Háty a sv. Barbory.

Na mense relief stínání sv. Barbory. (Obr. 266.) Na pravém oltái tabernakl

Obr. 265. Noví Benátky. Dík. kostel sv. Maí Magdaleny. Hlavni oltá.

oímsovaný, nad ním obraz sv. rodiny na plátn, v nástavci holubice

a andlé. Po stranách andlé a sochy sv. Františka a sv. Antonína a dále

andlé.
Kazatelna: spodek jako kotel, na nm pásy s festony a akanthy

;

eništé okrouhlé, ve tyi pole pilastry lenné, v nichž kartuše s reliefy

evangelist, svrchu oblomená ímsa. Stíška sedlová, na ní ti vásy a ti

kartuše ezané, s akanthy; výše na podstavci andl s knihou evangelia,

v oblacích. Z pol. 18. stol.

Digltized by Google



\

Obr. 266. Nové Benátky. Dk. kostel sv. Maí Magdaleny. Pobofni oltá av. Barbory.
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Varhany: skí tídílná s akanthovou ezbou, se sochami

andílk troubících, vkomponovaných, a trojnásobnými ímsami;
dole konsoly. (Varhany tyto peneseny sem z kostela sv. Mikuláše

na Starém mst Pražském.)

Míž dlící presbytá, balustrová, devná, uprosted železná,

nová.

Pontifikální kesla z pol. 18. stol., s ezbou akan-

thovou. Na menších stolicích znaky alianní a reliefy: Kain a

Ábel, Hagar a Ismael.

Kalich: noha a nodus jsou nové, kupa z pol. 18. stol.;

na ní rozviliny akanthové.

Cibo rium vys. 023 m, kupa šir. 013 m. Noha kruhová

s vysoko tepanými rozvilinami akanthovými, s oválovými vsazenými

medaillony a reliefy: sv. Josef, sv. Jan Nep., sv. Barbora a sv.

Maí Magd. Nodus kuželovitý se srditými výpustky. Kupa nízká

s pláštíkem prolamovaným, s podobnými rozvilinami akanthovými.

Znaky: »
ve druhé lev. Svršek: koruna z akanth na

víku plochém; ve stedu kíž. (Na okraji nohy vytlaeno: »Do-

rothea: Scheinwagnerin Den 3. Julij: Anno: 1708.)

Kalich vys. 0 26 w, šir. 0 09 m. Noha zprohýbaná barokn,

šestistranná s otupenými rohy; na ní vysoko tepán dekor mušlový

kolem relief sv. Terezie, sv. Ignác, svátá se sluncem a plamenným

meem. Nodus vásovitý, ovšený festony laurovými; kupa s plá-

štíkem tepaným, barokn prohnutá, mušlový ornament kolem relief

klas, révy a rží. Kupa se siln prohnutým retem. Znaka (T lupv

spodek znaky uíznut. Z polovice 18. stol.

Ktitelnice cínová, gotická. Ti nohy za-

4. konené spáry nesou vousaté hlavy, mezi nž vložena

jest íše: její hoejší kraj zdobí díví hlavy k uzavírání víka,

které jest novjší.

Na íši arkády gotické s kružbou, kytkami i kraby, v nichž

sošky 12 svátých; kolem hoejšího okraje gotický nápis (viz facsi-

mile obr. 267.).

Na dolejší obrub:

A° DNI 1733.

+ RENOVAT + PERANCI + FRANCZHANI + CVRA + NEO + BENAT

V sanktusu zvony: 1. Ucha hladká, kolem koruny guirlan*

dový pás z list vinné révy a festony révové, na plášti nápis:

eX • Voto MagDaLen^: pI^

CLIentes (= 1717).
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HAEC CAMPANA FVSA IN HONOREM
SANCT.E MARICE MAGDALENA BENEFAC
: TORE ILLVSTRISSIMO S: R: 1MP : ERNESTO
IAROSLAO COM1TE DE SCHVTZ LEOPOLDS
HEVMB DOMINO IN BENETEK ZITOLIB DIWI

TZ BEZNO.

Na druhé strané relief sv. Maí Magdaleny.

2. Ucha hladká, pi korun laurový vnec. Nápis:

I NÁKLADEM PANA GANA
FIALKI SLITI GEST LÉTA PANYE 1701

Pás rozvilin. Na plášti relief akanthových list, sv. Maí Magdaleny,

'

andla strážného a andílích hlav.

Náhrobky: 1. Na hbitov, z pískovce tesaná deska, ohraniená

akanthy a mušlemi, svrchu lebka, na ploše Madonna staroboleslavská, pod

ní krucifix, pod nímž kleí dva muži; matka a dítky v peince. Dole

v kartuši byl nápis. Na druhé stran andílek drží v ruce péro, v druhé

kalamá. Na okrajích had, ještrka, sejek, lebka a p. Rokoko.

Ve zdi hbitovní tyto náhrobky:

2. Na podstavci plastický znak, nad ním v kartuši nápis:

LÉTA- 1743 — DNE 15 APRÍL
VSNVLA W PANV BOHABOGNA MATRÓNA
P K ATERZINA MANŽELKA UROZ P: ANTONÍNA
GAIGERA TOHO CZASV DVCHODNIHO PANSTVÍ
BENACZKEHO STARZI 41. ROK OCZEKAWAGICZE
RADOSTNÉHO WZKRZISSENl DEG GI BVH
LECHKE ODPOCZIWANI AMEN.

Nad podstavcem stna s reliefem: pod krucifixem kleí s jedné

strany otec a ti synové, s druhé matka a ti dítky. Nad tím baldachýn

s lambrekinem, zavšený na ímsoví, v nmž uprosted oko boží a holu-

bice. Na ímse andl s pesýpacími hodinami a lebkou.

3. Náhrobek podobné komposice. V kartuši na podstavci nápis:

Roku 1730. D’e 21 Martii

Ufnul w Panu Vrozeny Pan FrantylTek Rebenfiteiger

f biankenfeldu Miefta Nowych Benátek

Pnmaf wieku fweho magyczy 50 w tomto

Mift odpocziwa a Radoftneho z Mrtwych wftani

oczekawa deygz gemu lechke odpoczinuty

Am - en.

V ploše plastický obraz : Pod kížem kleí etná rodina, v levo otec se

syny — právo matka a dcery. Nad nimi v oblacích sv. Trojice, po stra-
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nách andlé a svati: sv. Jan Nep., sv. František, sv. Václav, sv. Florián.

Výše lebky okídlené, v ímse plastický erb. Výška náhrobku 2 02 w,

šíka 0 86 m. (Obr. 268.)

4. Pískovcová deska r72X 0 90 w
»
s opisem:

Ecfa P- 1636 na den Svatého ambrože to geft

7. dne J^rasyncze život swug w Panu dokonala Dorota

manželka mladfíyho Sfaffka Zme
zyhurže. Mla Let wku fweho 56 a tuto Pohrzbena geft fwým
Synem —

Uvnit desky písmo vytené.

Kíž z polovice 18. století, prosekávaný.

Ornament stuhový a hierogram 1HS. — Druhý

a tetí kíž z poátku 19. stol., s ozdobou

hebenovou.

Na dkanství: Obraz arcib. Píchov-

ského, portrait na plátn malovaný. Druhá pol.

18. stol.

MÉSTO Nové Benátky rozprostírá se na

výšin po pravém behu eky Jizery; nejvyšší

prostoru zabírá námstí tystranné s domy
jednopatrovými, moderními. Zbytky loubí za-

chovaly se na severním, nejvyšším to okraji ná-

mstí. Zámek a dkanský kostel nestojí na ná-

mstí, mezi nimi táhne se severní ada dom. Ze

ty roh námstí vybíhají ulice, z nichž delší jsou

ob vedoucí k Jizee; domy v nich jsou stídav

patrové a pízemní.

Ve stedu námstí KAPLE sv. rodiny
z poátku 18. století, kterou vystavl Ign. Z. hr.

z Klenového a léta 1727 nadáním 50 zl. obda-

roval. (Obr. 269.) Do roku 1795 byla kaplí, 1795 až 1897 radnicí, ježto

stará radnice 1. 1769 shoela.

Stavení tyrboké, na rozích dvojice kompositních pilastr s podstave

a na soklu. Nad pilastry kládí, jež nese ímsu. Na stnách ploché oblouky

;

okna ve dvou poschodích a v pízemí (z adaptace).

Prelí kaple s portálem rokokovým, pozdji pidaným, kryto prejzy.

Z plochého stanu vystupuje lucerna zdná, osmihranná, s novou devnou
vížkou. Hodiny a cimbály z let padesátých.

Vnitek rozdlen stropy ve dv patra. Byl sklenut kopulí zdnou,

nad níž byl výhled do lucerny, klenuté kopulí s 8 okénky. Šnek devný
(vede na bývalou kruchtu).

Obrazy v radnici: 1. Veee pán z 18. stol., na plátn.

2. Sv. Jeroným, souasný. 3. Sv. Magdalena, item. 4. Obraz z pol.
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a

18. stol. Dole pohled na severovýchodní stranu radnice, bleskem zapálené.

Byla to budova obdélná, v pízemí s opráky, svží krytou stanem
;
nad

obrazem radnice sv. Trojice a patronové eští. (Obr. 270.)

Peetidla na radnici: 1. Okrouhlé, v prmru 0 044 «, stíbrné.

Kolem znaku opis: S1GILVM • CIVITATIS • NEO: BENATECENSIS. Na-

hoe letopoet 16—33. Držadlo pevné.

2. Stíbrné, okrouhlé, v prmru 0048 m. Kolem mstského znaku

opis: S- umím:
|
it: bcnaích: (up

|

er: jujEra; na folii vinuté. (Obr. 271.)

Obr. 270. Nové Benátky. Obrat staré radnice Obr. 269. Nové Benátky. Bývalá kaple »v. rodiny,

na plátn malovaný. Z XVIII. atol. potom radnice.

é

Na svrchní stran :HOC . SIGILVM . FECIT . CONFLARE . GENEROSUS .

DOMINVS . DOMINVS . BOHVSLAVS . DE . CVNWALD . ET DE DRAZ1CZ

Držadlo pohyblivé, z volut; ze zaátku 16. stol. se stíbrným etízkem.

Na ob peetidla vyšívaný váek ze žlutého hedvábí
;

zlaté nit.

Motiv: slunenice. 18. století.

VŽ vodárenská (z 18. stol.) asi 18 m vysoká, tyboká, z cihel

a lomového kamene postavená, s barokní ímsou profilovanou. Okna ty-
hranná, bez ostní. Stecha schází. Vodní roura pipomíná se již 1. 1588.

SOUKROMÉ DOMY.
Dm ís. 15. na námstí, barokní, klenba v prjezd bez žeber na

konsolách.
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Dm ís. 96.-I., barokní stavení zpoátku 18. stol., pízemní. Nad
okny ímsy prohnuté, v nich andílí hlavinky štukové. Stny lenny
pilastry, místy sdruženými, s hlavicemi barokn jónskými, s úseky kládí.

ímsa již porušena. Uvnit v jednom pokoji na strop stucco: veee Pán.

U domu ís. 77. brána polokruhová, s ímsou segmentové pro-

hnutou a s pilastry, svrchu prejzy. Nad stedem, po stranách kapliky

ve skále dva lvi na kaplice Madonna (pískovcová), na nárožích vásy,

slušné komponované. Z první pol. 18. stol.

V dom ís. 61. ve zdi zazdn erb hrab. Špork, pískovcový

klenák, patrn odjinud sem penesený.

Dm ís. 59. s podloubím, jednopatrový, na námstí, z let 1690

až 1720. V pízemí podloubí o tech obloucích, sklenuto kížov bez

žeber. V prvním pate nad kordonovou ímsou vystupuje sted o tech

osách. Okna s vysokými klenáky, nad nimi štítek se

sluneními hodinami. Po stranách stucco: Kronos

s pesýpacími hodinami a andílkové. V kídlech: okna

s plochými chambranami barokn zprohýbanými,

s kapkami a rostlinnými festony. Pod nimi štukoví:

1. jaro, 2. léto, 3. podzim, 4. zima — znázornné

výjevy allegorickými. Pod stedními okny: 1. vino-

braní, 2. plastický kapr, 3. pokaženo. Nad okny

v kídlech výjevy z ecké mythologie: 1. Hektor a

Achilles, 2. Únos Helleny, 3. pokaženo, 4. Odysseus

na hostin ženich. Na nárožích pilastry barokn
stylisované s akanthy. Nad štítkem sochy Panny Marie, sv. Floriána, sv.

Bartolomje. Prjezd sklenut kížov bez žeber; spodek domu ásten
sklenut, s lunetami, ásten s povalovými stropy.

Dm ís. 91. do tí ulic: lenný pilastry a pseudojonskými hlavicemi;

okna s chambranami, klenákem nebo andílkem a ímsou segmentov zpro-

hýbanou. Z pol. 18. stol.

Na dom poštovním socha Panny Marie.

SOCHY.
Socha sv. Jana Nepomuckého na námstí. Kolem ní pískov-

cová balustráda, na nárožích vásy pískovcové, šestiboké. Socha stojí

uprosted na hranolovém stylobatu s ímsou
;

na nm znaky alianní

a letopoet 1693. V podstavci kaplika. Socha svtcova jest mladšího

pvodu.

Na cest k DraŽicm socha sv. Jana Nepom., pískovec, na

hranolu, 18. stol.

Kíž na rozcestí silnice k Dražicm a k Chottovu. Kíž na skalce,

pod ním kaplika na hranolovém podstavci, po. 18 stol. Postaven pvodn
u mostu na památku moru r. 1680.

Obr. 271. Nové Benátky.

Peíe.
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Na strojírn v cukrovaru do zdi jest zasazen kámen s letopotem 1587;

pod kamenem jest deska s nápisem: Na tomto míst stál do r. 1869 loví

trojpatrový dm zbudovaný od Bedicha purkrabího z Donína 1. p. 1587

(totéž nmecky).

Na hbitov v nové KAPLI na oltái relief (z Dražického kostela):

sv. Martin dává plášt žebrákovi. Za. 18. stol. Ze deva, modern ne-

vkusné polychromováno.

Obr. 272. Nový Stránov. Pohled na ximek x po. XIX. itol. Naproti plet údolí ximek Krotký.

Nový Stráov.

Sedláek X. 358-362; Vank 41; echy 454 -456; Soramer 136.

Ve starších pamtích jmenuje se Vtelen, Vtelno: pánové ze Vtelna

vykonávali právo podací pi kostele sv. Jií, tak Ctibor ze Vtelna v první

polovici 13. století. Tvrz Stránov povstala v 15. vku; 1. 1429 pipomíná

se Bohunék ze Stránova. Jaroš ze Sovojovic jinak ze Stránova z tvrze

vystavl zámek, jenž slul napoád Nový Stránov (1463— 68). L. 1545

Markvart Stránovský ze Sovojovic prodal jej Zikmundovi Berkovi z Dubé,

od nhož 1. 1589 koupil jej Karel z Bibersteina; vdova po nm Anna

Šlikovna vdala se za Michala st. Slavatu z Chlumu, jemuž byl 1. 1642

sekvestrován a prodán Janovi svob. pánovi z Lisova, dstojníku v cis. vojsku.

L. 1703 pikoupen ve Vteln dvr Vanurov, 1. 1733 Mladotov tamže.

Poslední pán z Lisova Josef Rudolf zanechal dceru Rženu, jež 1. 1746

vdala se za Jana V. Píchovského z Píchovic. L. 1794 koupil Stránov
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svob. pán Herites, po nm rytí Bed. Neupauer, od r. 1864 drží jej

Marie hr. Waldsteinová.

Podle Balbína (Miscellanea L. 3) a dle Sommera byl starý zámele

poátkem 17. stol. zboen a nový vystavn (Obr. 272.); v nynjší podob
své byl pestavn v letech 1890—94 dle návrhu prof. Jos. Schulze od

mladoboleslavského stavitele Jos. Mráze a kameníka Jos. Viika na Král.

Vinohradech.

Zámek vypíná se nad potokem Skalským, kde malebné jeho údolí

otvírá se k Jizee, na stráni, s kostelíkem zámeckým a vesnicí Jiz. Vtelnem

v pozadí. (Obr. 273.)

Obr. 273. Nový Stránov. Pohled na zámek a kostel *T. Václava od jihovýchodu. (Stav restaurovaný.)

Pístup k nmu vede z vesnice od jihu, stromoadím, jež ukonuje brána

gotická, tyboká, jednopatrová, krytá šindelovým stanem. (Obr. 274.) Strop

její jest plochý Na venkovské stran jest sklenuta do hrotu, profilovaná

od nábhu prutem hruškovitým, nahoe se prostupujícím, z nhož vyrstá

druhý. Po stran pravé jest okénko s pískovcovým otupeným ostním,

po levé stran vchod menší segmentový. Vchod na stran vnitní jest též

hrotitý, s pískovcovým ostním, na hran otupeným- Patro lepené, díve

asi devné. Vedle ve vchodu do zahrady dvée železné s pruty, v ezu
kosotverenými diagonáln se prostupujícími : uprosted tvar srdce,

v rozích kruhy.

Branou touto vchází se do dvora, s úpravou z 18. stol. V nm
(

pískovcová kašna, pdorysu barokového; uprosted ní delfín, vodu

chrlící, komický. Po stranách dvora úednická stavení, v levo kostel,

v pozadí zámek.
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Vchod do zámku jest po most na bývalém píkop, do skály

vytesaném. Na stran vnjší drátná sí držená zdnými pilíky s rokoko-

vými vásami na vrcholu; po stranách vchodu na pilíích nohové drží

plastické erby pán z Lisova a z Píchovic. Most, sklenutý na dvou ob-

loucích, masivn založený, s balustrádou zdnou, uprosted polokruhov

prohnutou, vede ku brán zámecké.

Zámecká budova má tyi kídla, rozestavná kolem dvora, jenž

má tvar nepravidelného lichobžníka, z jehož stran východní jest nejkratší*

(Obr. 275.) Zdi spoívají na živé skále (na sklepích a nadsklepí, ástené

Obr. 274. Nový Stránov. Gotická brána do nádvoí.

ve skále vytesaném), založeny byly v rzných úrovních, takže tato kídla

mají nestejný poet pater. (Obr. 276.) Pvodem jsou všechny souasné

s vží (z konce 15. stol.), adaptace jest dílem z po. 17. stol., dílem ba-

rokní i rokoková.

Budova celá byla, jak již praveno, zrestaurována v letech 1890— 94.

Nkteré staré detaily zachovány a zazdny pod loggie (na stran jižní),

jmenovit: ásti okenného ostní, patka gotického sloupu kulatého, svorník

okrouhlý, hladký, se žebry profilu hruškového; kámen s vlysem diaman-

tovým, ást nadpraží s torem krouceným a ást ostní z portálu se sloupky

vrtulovými — všechno z 15. stol. ást nadpraží s folií, na níž zbytek

nápisu: ntsi bomus bet t .
.

(Z kn. Mojž. I. 17. kap.: Terribilis est locus

iste, inquit, non est hic aliud, nisi domus dei.)
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Zcela nové jsou štíty, míže v oknech, ostní oken vysázena, detaily

barokní (rámy dveí s barokní malbou), konsoly, rustika na stnách do
parku, stecha bidlicová.

Véž mohutná, šestiboká jednou stranou a dvma plboky piléhá

k zámku; šíka strany 6 50w. Zdivo její jest lomový kámen; nárožníky,

hrany soklu, ostní oken a panely ímsy jsou pískovcové. Sokl s hranou

šikmou, hladkou. Stny dleny dvma ímsami, vyžlabenými. Nad
druhou ímsou na rohu (k hlavní brán) zazdno kamenné poprsí muže,

otluené. Okapní ímsu, mírné vyžlabenou, nesou na rozích tesané masky

Obr. 275. Nový Stránov. Pdorys v sámku. (Stav po restauraci.)

mužské v kápích, s dlouhými vlasy a vousy. Nad nimi vystupují hranolové

piliky, jež stužují kolem obíhající poprsnici ochozu. Tato poprsnice jest

na každé ze šesti stran vžních rozdlena na šest polí panelovaných

lichou kružbou plaménkovou. (Na poprsnici bývalo díve zdné cimbuí.)

Z ochozu zdvihá se — véž kryjíc — zdná helmice stanová (pi restaurování

pidány vžiky nad piliky poprsnice), nad helmicí stecha jehlancová

s pknými vikýi. Okna tyhranná, s pískovcovým ostním, s pruty se

protínajícími — staré ostní zazdno jest do zdi pod loggiemi: v pízemí

jedno, v 1. pate jedno, ve druhém 2, ve tetím 2, ve tvrtém 2.

Strana západní o dvou patrech a se zvýšeným pízemkem.

V pízemí ti okna (dv sdružená) a portál s kamennou ovrubou; nad

ním v pate okno, pak dv sdružená a dv otevená na nové pistavný

balkon, nesený krakorci. Osm oken barokových v pistavném druhém

polopate. Všechna okna mají barokní chambrany.

Soupis památek bist. a umil. Pol. okres Mi.-Boleslavský. 21
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Strana severní — nejdelší, nižší (40 m z vní). Skládá se

ze tí ástí: a) od elní strany západní sem hledící ást jest stejné

lenna s vlastní stranou podélnou, b)
Hlavní kídlo severní s podpí-

zemkem, pízemím a temi patry. Okna v souterrainu s bossáží, v patrech

podélná s renaissanními ímsami. — U pravé strany arký, vedený obma
patry: jehlancová konsola dol hrotem obrácená, jenž nesen jest mužskou

» i / t « > * * » • n w VV V V ? VW H 1--) Í4 i 1 I I l-M H -f I I I I

Obr. 277. Nový Strínov. Návrh na restauraci aáinku. Strana severní.

maskou, ve tetin plochy zdobená diamantovým vlysem — jeho pvodní
ást jest pod loggií zazdna — a bohat profilovanou ímsou. Pvodní jest

zdivo do první ímsy se temi pravoúhlými okny*)
;
nad ní pistavn a zvýšen

arký, ozdobený motivy souhlasn s portálkem uvnit zámku a krytý stanem

bidlicovým. — c) Na východním konci štít nový, renaissannl, od kídla

východního; v nm arký barokní. — Uvnit ve dvoe v kout severozáp.

vstavna vž tyhranná, s nízkou vží jehlancovou. (Obr. 272 a 277.)

*) Na obr. 277. scházejí.

21*
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Strana východní, nejužší, — s novým arkýem na konsole

se ženskou maskou (novou), se temi okny hrotitými a nízkou stíškou. —
V celé stén jen ti malá okénka, patro nad arkýem má tyi okna

s pozdn goticky profilovaným ostním (staré). (Obr. 278.)

Strana jižní (obr. 278.) skládá se a) ze štítu náležejícího stran

východní (zmodernisováno), v nmž pískovcová socha Panny Marie (no-

vjší); 6) z prostedku: loggie rokoková; c) ze štítu náležejícího kídlu

západnímu (zmodernisováno), s vží a schodištm dole do parku. Pízemí

loggie na tyech slepých obloucích, sklenuto jest na tech pilíích a dvou

polopilíích u stn. Do dvora vynechán jeden pilí a ostatní dva spojeny

segmentem. Klenby kížové. V pate oblouky tyi, širší, segmentové; klenby

plackové. Balustrády: kamenné kuželky tyrboké, dolejší balustrády v pdo-
rysu vyložené. V nábhu všech archivolt ímsy, u spodních klenáky, ve

svrchních masky pitvorné. Nad ímsou svrchní (3.) balustráda s pískovcovými

vásami na pilíích. Ped pilíe postavena sloupová dekorace, na ob
strany stejná : dole toskánské pilastry na hranolových piedestalech, s oblo-

meným kládím
;
nahoe sloupy pseudojonské se díkem kulatým, nahoru

zúženým ; kládí hladké, ímsa vyložená.

K západnímu kídlu, sem obrácenému, pistavno schodiŠt<

vedoucí na terasu, z ní k portálu se dvma erby v nadpraží : Španov-

ských z Lisova a Tenknagl z Kamp (Tycho de Brahe); v tympanonu

uzaveném segmentovou ímsou plastická, štuková dekorace ovocná. Nad

portálem, v pate jedno okno, v druhém pate ti okna, nad ímsou okapní

plastický ananas.

Nádvoí s pistavnými schodišti v rozích upraveno modern

;

okna s prohnutými ímsami.

Kolem zámku rozkládá se moderní park.

Vnitek. Ve vži místnost v pízemí šestiboká, klenutá valené;

nábytek starožitný, vykládaný, importovaný; krb; strop malován, jehož

malby v pvodní podob: kvítky na žlutém podkladu, obnovil pražský malí

Friebel. V prvním pate portálkem v síle vžní zdi hrotitým, o tyech
oblounech, na patkách jehlancových a 4 žlábcích — vchází se do chodby,

poád v síle vžního zdivá, pichází se ke druhému portálu s archivoltou

pískovcovou a dveím s barokním zámkem do pokoje, s klenbou šesti-

bokou s ostrými hranami. Místnost tuto osvtluje jedno okno se Špaletou

3 50 m silnou. V ní empirová kredenc a skí renaissannf, vyezávaná

(s orly). Z prvního patra vede šnek pískovcový, v síle vžní zdi až do patra

tetího. Druhé patro sklenuté valené, s jedním oknem, vchodem barokním

a barokním krbem. Ve tetím pate vchod segmentový se železnými

dvemi, otvírá se do sín s klenbou šestibokou, o hrotitých hranách a se dvma
okny. Ped ní pedsí v síle zdivá s oknem, jejíž strop valený jest pomalován

akanthy na modré pd. Sí pak sama ozdobena jest freskami ze

16 nebo po. 17. stol., pi odkrytí jich valn poškozenými. Stny do výše
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1’20 m pokryty jsou architekturami zahradních budov s výhledy do parku

a na zámky. Nad tím druhá ada palác, koše s ovocem, kytky. Nade

dvemi polonahá ženština na lžku s perlami na rukou (Kleopatra) v šesti

polích klenby díví obrazy s dtmi, harfou . . . nejspíše allegorické obrazy,

kterýž výklad dává jim prof. Sedláek. (Nevinost.) Kresba slušná, malba sytá,

barvy živé. I dvée jsou pokryty malbou. Nejvýše, ve steše, místnost, krytá

zdným stanem, se vchodem a dvma okny; odtud vedou schody na ochoz.

Obr. 278. Nový Slránov. Pohled na zámek od jihu. (Stav rcitaurovaný.)

Vlastní pokoje zámecké, po 9 v každém pate, mají stropy

vtšinou ploché, nkde klenby valené nebo kížové bez žeber. V nich

hojnost starožitného, pkného nábytku vykládaného a ezaného, barok-

ního, nejvíce ze 17. a 18. stol., na nkterých pedmtech s letopotem

jako na skíních 1741, 1757, 1627 . . .; s cínovým nádobím, sbírkou rytin

a malbami na skle, jako jsou v obou arkýích severním i východním

z let 1552 a 1555: Bohorodika stár boleslavská, rytí a šlechtina, dva

emblemy cechovní, kleící svtec za ním a jiný s praporcem modrým.
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V kídle východním v parterru jest sí sklenutá valené na lunety;

v ní visí obraz na plátn ze 17. stol.: Valdštejn pedvádí Otokarovi

svých 24 syn. Nábytek bohatý, vykládaný, s cínovým nádobím — kon-

vice z let 1523, 1564, se znakami. Odtud otvírá se portálek pravoúhlý

z konce 15. vku do východního arkýe, kaple bývalé. Archivolta portálku

žlábkovaná na konsolách, v ostní ti pruty na podstavcích kuželkových,

prostední jest perušen výklenkem na konsole; nad výklenkem baldachýn

v podob koruny, nad tímto prut pokrauje ve žlábku, ovinutý listovím.

Nad portálem znak pán ze Stránova (Jaroš ze Sovojovic na S.), kteí

zámek tento vystavli, pískovcový, nad ním gotická kružba

Kaple jest síov sklenuta: než z pvodní klenby zachovány jen

píporní sloupky, žebra byla z malty pi restaurování pidlána. Nový jest

i závr o šesti žebrách sbíhajících se bez svorníku, i ti gotická okna —
na míst bývalého výklenku gotického, jenž byl pi restaurování odkryt.

Výklenky gotické jsou i po obou stranách, v právo a v levo, s hranami

žlábkovit profilovanými, v nichž jsou zavšeny bývalé skládací oltáe.

V pravém výklenku oltá z 1. 1446 (basretief) se dvma obrazy

svátých; v levém (basrelief) ze 16. stol.; dále menší kídlové oltání

obrazy ze 16. stol.; nejmenší, na zdi, basrelief, z téže doby. Po stranách

portálu dva svícny ezané, renaissanní
;
baldachýnové, se soškou rytíe

dole a njakého svtce nahoe. Pkná práce jest truhlice cechu pravo-

vareného v Praze z 1. 1615. s eským nápisem uvnit á venku s intar-

siemi: sv. Václav, Justitia a Fides.

ZÁMECKÝ KOSTEL SV. VÁCLAVA byl vystavn od Jana

Václ. Píchovského z Píchovic 1. 1767. Zámecká kaple zde už ped tím

bývala, nebo 1. 1685 jmenuje se tu zámecký kaplan Petr. Dom. Ludvík,

ano ješt 1. 1753 Tomáš Doležal, potomní fará v Krnsku.

Vkusná rokoková budova povstala adaptací sýpky a vodárenské vže.

Obdélné stavení, kryté bidlicovým sedlem. Stny jsou obloženy dole

pískovcovým soklem, lenny pilastry s pseudojonskými hlavicemi a ímso-
vitými patkami; okna obložena chambranami, oba portály pískovco-

vými rámy se zaoblenými kouty, na jichž klenácích vytesány plastické znaky

pán z Lisova a Píchovských z Píchovic. Dvée železné s rosetami

tepanými. (Obr. 279 )
Na východ štítek nad ímsou, pilastry zdobený,

segmentovou ímsou ukonený, s vásami na vrcholu. Po stranách vyzdívky

na volutových úsecích ímsa s vásami na nárožích.

Na západ stojí vž. Kouty mezi vží a lodí vyplnny jsou

do oblá a dekorovány pilastry a lichým oknem, nad nimi pološtíty

s vásou na konci. Dole vchod na kruchtu. Vž dlena jest ímsou
širokou, taškami krytou, dole bez oken, nahoe tyi okna polokruhová;

na nárožích ploché pilastry sdružené, pseudojonské. ímsa nad hodino-

vými ciferníky prohnuta plkruhem. Pikryta jest plechovým komolým
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jehlanem s otupenými hranami, dole s vydutými stnami, výše bá a kíž.

Vikýe okrouhlé. Na stran severní, kde jest na sklonu v údolí budova

podezdna, zachovala podobu sýpky se stnami hladce omítnými, bez

vší dekorace a vyzdívky u vže.

Pdorys kostela tvoí obdélník. Presbytá obdélný, sklenut plackou,

lo dvma plackami. Klenba nesena pilastry sdruženými s hlavicemi jón-

skými (rokokov stylisovanými), na nich úseky kládí. Placky jsou dleny
pásy, slab vypouklými. Okna s plochými chambranami.

V 1 o d i dva páry oken a vchod.

Oblouk triumfálný segmentový, pi-

lastry opatený, s kládím. Na západ
kruchta na zdném sloupu okrou-

hlém, s devnou balustrádou a geo-

metrickými ornamenty ve výplních,

v pdorysu prohýbanou.

Po stranách knžišt dv ora-

toe, nesené plochým stropem a

sklenuté valené s balustrádou de-
vnou a s geometrickými ornamenty.

Pod levou oratoí vedou dvee do

sakristie s pískovcovou chambranou,

druhé na orato a kazatelnu, zdo-

bené ezbou rokokovou. Sakristie

sklenuta plackou se dvma okny.

Všechen nábytek kostelní
polychromován zelen a bíle —
barvami to pán z Lisova.

Hlavní oltá SV. Václava Obr. 279 Nový Stránov. Kostel sv. Václava. Portál.

s obrazem tohoto svtce, jejž nesou

andlé do nebe; dole obraz bývalého Stránova. (Obr. 280.) Rám rokokový

s andílky.

Tabernakl s rokokovou ezbou vybíhá v rozích v pilastry, na nichž

z pedu hlavy andílk, vzadu do baldachýnu rocaille. Z doby kolem r. 1760.

Svícny devné, stonkovité, štíhlé, pkn komponované.

Postranní oltá sv. Antonína s pkným obrazem, snad kopie

Murilla, rám rocaillový, s vyloženou ímsou a vásami ezanými
;
dva svícny

barokní, cínové. Z téže doby 1760—70

Dva postranní oltáe mají rám rocaillový s ozdobným ezaným
nástavcem. Na predellách ploché reiiefy : sv. Anny a sv. Jana Nepomuckého.

Na levém oltái: obraz Nalezení sv. Kíže. Osoby v rokokových

krojích, portraity to rodiny Píchovských z Píchovic, na pravém na-

rození Panny Marie (rovnž s portraity). Svícny ezané, stonky rost-

linné, vkusné. Z téže doby 1760— 70.
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Obr. 280 Nový Sirinov. Kostel sv. Václava. Obrat na hlavním oltái.
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Naproti kazatelna. Spodek vydutý, na nm relief Krista rozsévae;

nad knzem nástavec s ímsou, s reliefem holubice a hlavikami andílími.

Z let 1760—1770.

Varhany nové s pvodními ezbami (z pol. 18. stol.).

Zpovdnice bez nátru, s nástavcem, barokní kartuše a dva

andlíkové.

Lavice prosté, nenatené. Vše z pvodní doby kostela.

Zábradlí s ornamenty ve výplních, prosté; 2 poátku 19. století.

Obraz na plátn Antonína Petra Píchovského, arcibiskupa praž-

ského, z r. 1783, malovaný od Gerb. Kneippa.

Pacifikal se znakou j
1

,
pražská práce z pol. 18. stol., vkusná

provedením, darován od hrabnky Píchovské. Monstrance a kalich,

rokokové a pozlacené.

Zvony. 1. vys. 0'35 tn, šir. 0475 m. U koruny nápis:

GOS MÍCH FR1DERICH MICHAEL SCHNFELD
IN DER ALTSTADT PRAG A° : 1691.

Na plášti: IN 4* RI

Jesvs Maria Joseph 4- St. Antoni. St. Lavrenti

Florian. Isidor Inocenti Rvdolff
DvrCH DAS ZEICHEN DES HEYL 4- ERLÓSE VND BEWARE
VNS O CROSE CjOTT. TETRAGR A MATTON VOR DON
NER HAGELSCHLAG ALLEFEVERS SCHADEN-SEHET DAS

GREYZ CHRISTI FLIHET IHR WIDR1GE DER LÓW HAT VBER

WVNDEN VON DEM STAM 1VDA VND DAS WORT CHRISTI 1ST

FLEISCH GEWORDEN.
Na stran protjší pokraování

:

CHristvs vberwindet 4- CHristvs REGIRET

CHRISTVS HER3CHET 4* CHRISTVS LEBET + CHRIS

TVS BEFELET 4" CHRISTVS BESCHIRME VNS VOR

ALLEN VBEL AMEN.

Salvum Fac Popvlvm Tvvm Domine et Bene

DIC HiERETIDATI TU^E CONSVMATVM 4* EST

2. Vysoký 0'46 w, prmr 063 m Slit byl 1. 1820 od Karla Bell-

manna v Praze nákladem Václ. barona Heritesa.

Oujezdec
(Velký a Malý, ve starších pamtích též Starý a Nový.)

Oujezdec, tvrz, byl sídlem rytíské rodiny Odkolk z Újezdce, z nichž

pipomíná se listinn Sobhrd (zemel. 1. 1383); drželi jej až do 1. 1544.

TVRZ byla tehdy sešlá; noví držitelé Vanurové z ehníc (Adam) vy-
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stavéli tvrz novou nkdy po r. 1576. L. 1610 koupila jej paní Kristina,

manželka Heníka z Valdštejna, a tak dostal se k panství Dobrovickému.

Dvr v Malém O. moderní.

Na návsi ZVONICE; devný sloup se zvonkem z 1. 1825; na

nm relief njakého svtce.

Nkolik krok odtud SOCHA SV. JANA NEPOMUCKÉHO,
pískovcová, 4 m vysoká. Na hranolovém stylobatu nápis:

St

loannes Nepomu
Ora Pronobis

1728.

Na podstavci horním v oblacích andílkové, nad nimi sv. Jan ku pedu
sklonný: levou ruku má položenou na prsou, ku pravé v záloktí pidlán
relief Panny Marie Staroboleslavské.

Pice.
Sedláek X. 343.

Ves a TVRZ v krajin rybnin. L. 1318 pipomíná se Všeslav

z Pic. L. 1556 pikoupena k Dobrovici. Jindich z Valdštejna vykázal

tu sídlo manželce své Markét, pro niž tu byla nová tvrz, jakožto vdovské

sídlo, zbudována, pokoje i sklípky pkné malovány.

Ptikozlí.
Vank 135.

Ves starožitná: již kolem 1. 1200 pipomíná se v žup Kamenecké
Dvr poplužní povstal tu teprve 1. 1710 ze dvou statk selských.

Na kamenné ZVONICI postavena devná stecha se zvonkem
vysokým 0 305 m, širokým 0 37 m. Kolem hoejšího kraje ovšeny jsou

listy akanthové, dol obrácené.

Na plášti relief Madonny a pod ní v oblouku slova:

S MARIA ORODUG
ZA NAS

I • G • K (Již na ovrub: Johantt Georg

druhé stran plášt te se: Kuhner.)

LÉTA PANIE 1762 ZA
CZIASU RICHTARZE IANA

O KNOBLOCHA A STARSSYHO v.
<

’cT
OBECZNYHO MAT1EGE MARE- 73

> CZKA Z OBECZNYCH PENIEZ TYZ
O
n
XT

>
t/) OBCZY K STATKU KRNECZKYMU

PATRZYCZY SPUSOBENY A ZAPLA
CENY TENTO ZWONECZ GEST.

08
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Písková Lhota
viz Lhota Písková.

Plazy.
Vank 25. — Kudrná, Adresá 142. — Rozpravy Spolenosti p. stár. 1IÍ., 89.

FARNÍ KOSTEL SV. ŠIMONA A JUDY. L. 1394 byl farním;

toho léta byl sem po smrti plebana Petra od Václava z Vartmberka prae-

sentován nový fará Petr eený Zubrník. (Lib. conf. V. 256.) V dob
husitské stal se kališnickým kostelem a dlouho potom v dob katolické

(po r. 1700) podáváno bylo zde komunikantm pod obojí. Když 1. 1525

Ml. Boleslav koupila panství Volenovice i s podacím kostelním v Plážích,

píslušel ku správ dkan boleslavských; 1. 1878 stal se opt farním.

Po válce ticetileté spustí tak, že 1. 1660 byl nezaklenut. L. 1731

stavna byla nová vž a léta 1736 dokonena; dne 3. listopadu do-

konána, ale 27. listopadu spadla. Tím i kostel byl poboen tak, že 1. 1737

se tu mše sv. nekonala. Stavbu tu vykonal boleslavský stavitel Fr. Bossi
;

proto ml dáti náhradu. 70 zl. zstal dlužen — dluhovala je ješt vdova

po nm Kateina, až teprve syn a poslední primas m. Ml. Boleslav je

zaplatil.

Nový kostel poal se stavtí 1. 1739 a 1. 1759 nebyl ješt hotov.*)

Plán na kostel vypracoval Fráni. Bossi v Ml. Boleslavi, stavbu samu

provádli Šimon Ševík
,

boleslavský »baumeister« a s ním i boleslavský

zedník K. Nichta
;
kameníci se jmenují Gerlický a Fr. Strouhal (asi z Bole-

slav). L. 1746 zaklenuto presbyterium, dostavna kaple a vypraven »štít

nebo fagada*. Léta téhož Šimon Franc
,
mistr tesaský, postavil krov, vížku

nad presbytá a obojí kruchtu; dílo své erven natel Kostel ml dv
vže. Sklená Frant. Pulzner dlal koleka do oken; 1. 1751 byl kostel

uvnit i vn vápnem nahozen a obílen, též cihlami vydláždn. L. 1764

zedník Jan Hejna pistavl sakristii. L. 1746 za novou báni na malou

vížku (asi sanktusovou) z bílého plechu dáno 12 zl. » Mistr* Ševík dostal

mimo jiné 1. 1750 za sklenutí kostela a za 4 okna.

Jiíku Jamikovi za pozlaceni koule na vž dáno 1 k. 36, za barvu

zelenou na vž kostela 36 gr. Za kazatelnu 1. 1757 dáno truhlái J. Schiitzovi

a ezbái Fr. Práškoví 40 k. gr.
;

zednickou práci pi kazateln vykonal

mistr Ševík. Nový obraz sv. Šimona a Judy na hlavní oltá maloval Josef

Rúta (30 k. gr.), rám i s ezbou a andly zhotovil Fr. Prášek
,
ezbá v Ml.

*) Na stavba tuto vydáno úhrnem kolem 3500 zl.; nepoítaje v to práce a povozy

»z lásky*. V sum celkové zahrnuta jest i márnice, zvonice a opravená ze kolem

hbitova. L. 1747 uložily si pifaené obce dobrovolnou da po 2'20 zl. z každého lánu,

Žitnovesští 1*10 zl. Díví piváželo se z blských les, prkna z mstské. »panské« pily

v Ml. Boleslavi, cihly z Ml. Boleslavi, kámen z lom pod Babou, vápno z Tatobyt.
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Boleslavi. Velký tento oltá štafíroval Jan Krist. Waigert
,
v Ml. Boleslavi

(42 k. gr.); témuž dáno od vycidní 6 obraz, které od »nepátel Pru-

šan« dkan boleslavský koupil a kostelu v Plážích daroval, 1 k. 15 gr.

Týž Waigert dostal za »štafírovánf« kazatelny 1. 1770 42 k. a od malo-

vání ty obraz na korouhve 4 k. Truhlái Matéjovi z Val dáno od udlání

20 lavic 22 k. gr.

Kostel stojí na hbitov, obehnaném zdí, do níž prolomen jest

vchod se štítkem trojhranným a s kulemi.

Západní štít kostela jest rozdlen hlavní ímsou, krytou prejzy, a roz-

lenn dvma pilastry, s ímsovými hlavicemi a prejzovou krytbou, jež

nesou štítek trojúhelníkový, prejzový; pc stranách nástavce prázdné, na

rozích globus pískovcový.

Valba kostela jest tašková, sanktus plechový; stny chrámové mají

moderní úpravu; okna v presbytái dv jsou polokruhov, v lodi šest jsou

segmentové sklenuta. Nad portálem severním i západním ímsa trojúhel-

níkov lomená, s prejzy.

Presbytá sklenut jest kížové — dv travée; lo sklenuta též

kížové, s lunetami (3 pole); dlící pásy založeny jsou na pilastrech

s ímsovými hlavicemi.

Kruchta na sloupech, s poprsnicí devnou, lomené vypjatou.

Ostatek moderní.

Oblouk triumfální s podobnými pilastry, sdruženými.

Hlavní oltá, slušné rokokové formy. Tabernakl s toenými sloupky

korintskými a kartušovými kídly, obraz sv. apoštol Šimona a Judy, nový,

s korunou a baldachinem, nesený andly; v nástavci Boží oko. Na oltái

tyi svícny cínové empirové. Ped oltáem dva svícny empirové devné,
128 m vysoké, na tech spárech, se stvolem kandovaným a listy opleteným.

Kazatelna rokoková. Na poprsnici eništ: v rocaillových kartuších

reliefy ty evangelist, na stišce Kristus, dobrý pastý.

Zvony. V severovýchodním kout hbitova stojí zvonice nízká,

tyboká, devná, na kamenné podezdívce; v ní dva zvony:

1. Výška 0'96 w, prmr 1*12 i», ucha žlábkovaná. Podél hoejšího

okraje známý vlys pricqueyovský a jiný pod. tím, rovnž rozvilinový. Mezi

nimi nápis: A FVLGVRE ET TEMPESTATE L1BERA NOS DOMINE IESY

CHRISTE ANNO 173G. LAVDETVR IESVS CHR1STVS.

Na plášti: á) (sever) Obraz sv. Šimona a Judy.

Nicolao Pricqvey

Me Fecit In Regia

Vrb Ivnioris . Bole

slai

N: fi P:
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b) (vých.): s. Jan Nepomucký.

c) Umuení Pán.

POD: WY: DVST: VrO: A: Wy : VCZ: P: ADAMEM: NORB:

Z SCHOLTZV WySSEH: CAN: VlC: FOR : DlEKANEM MLADOBOLES-

Za Vro : P : Danihele Tomášivsa Toho Czasv Primasa Mlado Bole.

d) (západ): sv. Václav. (Viz obr. 148.)

2. Menší vysoký 0'68 tn, v prmru 0 85 m, má ucha se stoenými

tory. Kolem koruny vine se nápis gotický:

ígtaoonímngomE

BMViffillTtH monpHgpogiDsgpingsaifltgnn

3. Zvonek v sanktusu: vysoký 0 29 w, v prmru 036 m. Kolem

korunky ovinut jest laurový vínek, pod ním nápis a pak pásek kvtinový.

Nápis: mr + S: PANNO MARIA . ORODVG ZA NAS 1775

Na plášti relief: Madonna; zvonaský emblem Pricqtieykv s písmenami

N: P:; sv. Jan Nepomucký; ti šalvjové listy.

Na hbitov dva kíže, kuté ze železa, práce mistrné; z poátku

19. stol.

Pedmice.
FARNÍ KOSTEL SV. JAKUBA VÉTŠÍHO. Farním byl již

ve 14. stol.: 1. 1354 plebán tamní Martin smnil místo své s kn. Mikulášem

(Lib. conf. 1, 10.). V dob husitské jmenuje se v P. kališnický knz
Prokop 1. 1574 (Arch. zem. Oecon. 161). Po katolické reformaci první

katolický knz z ádu Cyriak v N. Benátkách Jan Kryplovic (1655) vy-

konával církevní správu též ve Hlavnu Kostelním, Skorkov a Meeíži,

ano nástupce jeho Ond. Alx. Tma až v Chottov. L. 1775 odpadlo

Hlavno, 1. 1788 (!) Meeíž.

Kostel byl vystavn v 16. stol.; z této stavby pvodní zachoval se

presbytá s opráky a portálkem do sakristie; 1. 1725 pistavno »atrium«

a 1. 1801 lo s kruchtou.

Jest to stavba orientovaná, nízká, podlouhlá, rázu barokového. Na
mírném návrší, k nmuž se stoupá po kamenných schodech: na poátku,

po obou stranách stoji pískovcové sochy sv. Jana Nepomuckého a sv. Víta,

obé z 1. 1780 (vysoké 150 m bez podstavce).

Prelí prolomeno jest portálem pravoúhlým s ostním pískovcovým,

plochým. Ploché pilastry nesou ímsu krytou prejzy, jež se nade dvemi
prohýbá segmentem. Tístranný štít s nikou, železným kížem v aktroteriu

a pískovcovými vásami po stranách.
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Stény lodi jsou hladké, lisenami lenné; do nich otvírají se ti

páry oken segmentových, špaletovaných, po jednom na kruchtu (nižší).

K jižní stran druží se pedsí, tyboká, nizounká, se zaoblenými

hranami a se druhým vchodem do kostela; ve štítu pískovcový relief

Matky Boží Staroboleslavské.

Nad presbytáem sanktus, plechem pobitý, se dvma zvonky.

Presbytá jest uzaven pti stranami osmiúhelníka a open pti

oprnými pilíi, z nichž onen na jižní stran nad jiné vyniká mohutností.

Oken pt

;

z toho jedno zabrala sakristie, jiné oltá. Sklenut jest

kížov, svorník hladký. K severní stran pistavna tyboká sakristie,

nízká, plechem krytá, tyboká. Dvee sem z presbytáe gotické s vy-

Obr. 281 . Pedmfice. Kostel tv. Jakuba. Pohled do kniiilti.

plnnými rohy. T r i u m f á ln

í

o

b

1 o u

k

segmentový. (Obr. 281.) Strop lodi

plochý, oken ti páry, segmentová.

Kruchta devná, rovná, s geometrickými ornamenty ezanými, na

dvou devných sloupech.

Hlavní oltá devný, novjší, s obrazem sv. Jakuba, novým.

Poboné oltáe sv. Antonína Paduanského a Panny Marie, novjší.

Ktitelnice cínová, na 3 spárech s kotlíkem a víkem, na nmž
stojí kížek cínový, nízký. Výška ktitelnice 050 m.

ZVONICE stojí osamle, poblíže kostela, na míst bývalé devné.

Jest to stavení nízké, tyrstranné, kamenné, v letech 1840tých postavené.

1. Prmr 095 m a výšká 0‘67 nt. Ucha hladká. Kolem horního

okraje nápis:

LETHA X MDXLVI X SLIT I ZWON X

KE X OŽITY I AKOHWALE X PANV x BOHOV
X SKRZ X
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E I PETRA I Z HADOE

Pod tím relief sv. Josefa, ostatn pláš holý.

2. Prmr 0 130 w, výška 0 97 m. Na uchách maska, jež pechází

dol v akanth. Pod horním okrajem v pásu 0*12 m širokém, rozvilinovém

:

akanth se svíjí v kruhový kotou, stojí satir, rozkroený, jenž pechází ve

dv haluze od sebe zatoené. Pás tento ovšen jest listy akanthovými, dol
obrácenými.

Na plášti (na str. záp.)

(Umueni Pán
|+, dv svtice.)

Baltazar Robmhap Z svc

he A na Kopydlnie
(Erb.)

Na stran polední relief v oválovém rámci, laurovém: Adam a Eva
v ráji.

Na stran východní: v rámeku kvtinovém nápis:

LETHA PaNIE 15 . 60. (1601
1)
Slyt G

TY A CHWALE PANV BVO

Od Waczlawa Zwon
\

Boleslawa Nad Gyz

K Pamatcze K swatym
iasv Adam G. Rychta
Kreyczi Sstiepan Rich

stelniczy Karel Zema
ANKV WACZLAW BYBA

RZY I. A. Wa

Sv.

Vit

est Tento Zwon Ke c

HV WSSEMOHAVCZYMV
arze Miesta Mladého
erav Do Przedmierziz

v Iakvbv Toho Cza-

rz Jan Czymbal Adam
tarz Ian Fridlant Ko
na Waczlaw Zkoch
Adam Tichey warawina
CZLAWA I . . .*) ASS • NA

Halama

ZINA

(V erbu: ruka obrnná drti zlámanou svíci.

Na stran sev. relief v oválovém, vavínem otoeném vnci: sv. Jií

na koni potírá draka. Dole pi vypouklém, kulatém vroubku lístky akan-

thové, porznu. Pod tím na samém okraji sedm figurek hudc, r.a ostatních

stranách medaillonky (5).

*) vytlueno.
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3. Prmr 102 m, výška 0 76 m (098). Kolem horního okraje nápis:

I ANNO X DOMINI X 1545 X ISTA X

CAMPANA x FVSA X £ST X AD X LAVD£M X

D£l X OMNIPOT£NTIS x £T x BATORVM x KOSME -
£T x DAMIANI x PATRONORVM X £CCL£SI£ X

V£T£RI0R1S x BOL£SLAVI£ x P£R x M£ x STÁNI
SLAVM X IVEM x PRAG£NS£M X AMEN X

Pod nápisem pás rozvilinový a v nm reliefy dvou svtc (Kosmy

a Damiana) na protjších stranách plášt.

Obr. 282. Pediníice. Socha »v. Jana Nepom. i r. 1720.

Zvonky v sanktusu. 4. Prmr 0*27 m, výška 024 m. Kolem

korunky nápis: SLIT OD PETRA W BOLESLAWI MDLXXXII.

5. Prmr 0‘234 m, výška 0 20 tn, s nápisem: Léta Pán 1858 byl

tento zvonek opravený.

Uprosted návsi stojí SOCHA SV. JANA NEPOMUCKÉHO, dle

chronogramu z 1. 1720, 2*20 m -f- 2 m vysoká. Spoívá na tyech stupních
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pískovcových, na kterých stojí stylobat hranolový; jeho pední stranu

zdobí andlé na hranách, druhý otluený. Sv. Jan, pkn modelovaný,

položenu má jednu ruku na hlav mladé ženy, nohou dotýká se koule,

pod níž zeje hlava ábla. Na stylobatu te se:

PerpetV
Vs faMae
CVSTOS

Defensor
ET

aVCtor

Bobrau

PtmueH

Db JRuraju

Jrjíeb 3lollj

Eibritau

(Efjranj.

Nákladem

obce pedmt
a péí pana

faráe obno-

veno 1. 1900

§loiti len

htmjj BOoq

nit Vinici

Ijanbu 3a

fjanj.

Socha tato postavena nákladem P. Josefa J. Stebského, dkana
v Chrudimi, díve faráe v Pedmicích, nákladem 150 zl. rýn. (Obr. 282).

Na kamenném most v lukách SOCHA SV. JANA NEPOM.,
3*10 m vysoká, z pískovce; svtec má ruce sepiaté, u nohou biret.

Rácov též Ráov.
Nad Neuberkem u Ml. Boleslav na stráni nad Jizerou stával HRÁDEK

Rácov, z nhož zbyly jen píkopy. L. 1576 se pipomíná již jako pustý;

v 16. století v knihách boleslavských se astji jmenuje mlýn pod Rá-

covem, též Ráovem. L. 1738, když pod ním stavn byl nový zámek

Neuberk, použilo se k nmu jako staviva kamenu z Rácova, takže za-

nikl úpln.
L. 1380 Václav z Ráova, arcijáhen boleslavský; 13S0 praesentován Jakub knz

z Ráova.

Rejšice.

A. Stádeek, Dobrovice a okolí, 500. — Rozpravy Spole. pátel starož. III., 90. —
Kniha pamtní farní od 1. 1808. — Zádušni poty od 1. 1684.

Rejšice, ve starých pamtích též Rajšice, pipomínají se poprvé 1. 1255

(Milek z Rejšic, Regesta II.); 1. 1363 Jakub a Boek z Rejšic. L. 1555

Anna z Vartmberka je koupila a pipojila k Dobrovici. Po tvrzi v Rej-

šicích není stopy.

KAPLE SV. JILJÍ na hbitov. Jest to zbytek bývalého kostela

sv. Jiljí. jenž pipomíná se jako farní 1. 1363. (Zemel fará Hereš a praesen-

tován nový: Zdenk.) Ve válkách husitských osiel, fara, nynjší dum
ís. 19. najímána osobám soukromým.

Stavba gotická, ze 14. vku, orientovaná. Z pvodního kostela, jenž

lehl 1. 1730 požárem, zbylo jen knžišt, které jest barokovou pí-

22Soupis památek hist. a umi. Pot. okres Ml. -Boleslavský.
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stavbou a portálem kolem r. 1738

doplnno, tak že jest to nyní kaple

hbitovní. (Obr. 283 )

Knžišt takto upraveno na

kapli hbitovní bylo 1. 1755 vysv-

ceno. Léta ped tím 1754 postaven

do ní nový oltá, devný, bez

jakékoli architektury, jen s obrazem

sv. Jiljí, jejž maloval Jan Kurtz z Ji-

ína (11 zl.)

Klenba skládá se z jednoho

travée a závru o pti stranách

osmiúhelníka. Sklenuta jest kí-

žov na žebrách hruškovité profilo-

vaných, kteréž sbíhají se ve dvou

svornících válcovitých, hladkých; do

stn sbíhají bez opory, bez konsol.

ffilil' -l—1 3 Svtlo propouštjí dv okna zbaro-

Obr. 283. RejSice. Kaple sv. jilji „a hbitov*. kÍSOVaná, tetí elipsovité V závrku
J

pd°»y»- bývala hrotitá — jak pod maltou

zvenku vidti. U oltáe na stran

epištoly výklenek na posvátné oleje, hrotitý. (Obr. 284) Stny jsou

hladké, se širokými lisenami na nárožích. Okna (2) segmentová, se silnými

špaletami, s ostním pískovcovým, ploše profilovaným.

Portál 2 30 m vysoký, 190 m
široký, tyboký, v rozích vyplnný,

s ostním plochým a s klenákem;

nade dvemi široké okno, nízké, seg-

mentové, s plochým ostním a ím-
skou, uprosted polokruhem pro-

hnutou.

Dva obrazy po stranách na

stn, oba temného koloritu, pedsta-

vující poprsí muže vážné tváe, za-

átek 17. vku. U jednoho jest nápis:

52

AETATIS SVAE

AN 1632.*)

*)Sládeek sc domnívá, že jest

to Viktorin Vrbenský, fará rožalovický,

jenž v dobé poblohorské v Dobrovici žil

a zemel, maje pes 50 let vku svého.

Obr. 284. Rejice. Kaple hbitovni sv. Jilji. Pohled

do vnitku.
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FARNÍ KOSTEL SV. JANA NEPOMUCKÉHO.
Když starý kostel sv. Jiljí požárem 1. 1730 byl znien, péí a pod-

porou knéžny z Fiirstenberka byl postaven nový, nynjší, ku poctivosti

sv. Jana Nep. Plán a návrh zhotovil pražský stavitel Alois Prée, stavbu

provádl Jiík Sovenský z Dobrovice a mistr tesaský Václav Svaina
z Jabkenic. Základní kámen položil dkan dobrovický Toman. Do nového

kostela peneseny stará cínová ktitelnice a zvony na vž, kteréž

až do té doby visely na zvonici devné, která též byla ohnm zniena.

L. 1735 byl nový kostel

vysvcen od tehdejšího vi-

káe a faráe v Sobotce Ant.

Petra bar. Píchovského, po-

zdjšího biskupa králové-

hradeckého a arcibiskupa

pražského. Pi novém kostele

zízen fará; až do té doby

Rejšice píslušely k církevní

správ dobrovické.

L. 1737 do nového ko-

stela farního opateny mon-
strance, kalich a cibo-

rium — nákladem 400 zl.

Stavitel/VíWypracoval návrh

na velký oltá, kteréžto práce

provedli dobrovický truhlá

Prok. Vyšohlid a kosmonoský

ezbá Jelínek (1. 1738; Vy-

šohlid dostal 185 zl., Jelínek

90 zl.); ezbá Jelínek zho-

tovil též tyi andle na oltá

nákladem 5 zl. Obraz sv.

Jana Nepomuckého maloval malí v Praze (Barbieri ?), jemuž od-

vezli starý obraz sv. Jana a pidali na nový 60 zl. Souasn vymalován

i obraz sv. Jana Ktitele na plechu na starou ktitelnici za 1 zl. L. 1739

návrhem stavitele Prée a prací týchž mistr Vyšohlida a Jelínka zho-

tovena >kazatelnice« (100 zl. a 30 zl.). L. 1743 dáno za novou kaditelnici

i s lokou 6 zl. ; 1. 1754 malíi mladoboleslavskému za obraz Zvsto-
vání Panny Marie 2 zl. 30 kr. L. 1787 shledal inženýr Praní.

Jungmann
,
rodák místní, kostel ve stavu schátralém

;
následkem toho byly

klenby strhány a rákosový kryt dán, zdi staženy kleštmi i nový sanktus

postaven. L. 1795 ízením dvorního stavitele Zobla provádny nákladné

opravy na kostele, jenž nazývá se »baufállig«. I r. 1799 se opravovalo nákl.

3018 zl Do kostela opaten 1. 1796 nový kalich u Josefa Obermeyera

v Praze za 9 zl.
;

1. 1803 pivezeny z Prahy dva nové oltáe. L. 1810 po-

22*
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slány do Prahy na rozkaz stíbrné spodní ásti z monstrance, kalicha

a ciboria a nahrazeny mosaznými, které se pozlatily. L. 1855 poslední

opravy kostela provedeny; »štafírovány« všechny ti oltáe, kazatelna,

obrazy, varhany — vše nákladem 10580 zl. L. 1891 obraz na hlavním

oltái pemalován od Jana Vysekala z Kutné Hory; 1. 1892 koupena socha

Panny Marie Lourdské z Tyrolska, získána nová kaditelnice; 1. 1895

postaven oltá sv. Josefa (sv. rodiny) prací bratí Buiku na Sychrov.

Též bratí Buskové 1. 1898 postavili nový oltá sv. Aloisi a se so-

chami sv. Vojtcha a sv. Lidmily.

Kostel jest orientován, barokový, od domácích mistr zhoto-

vený, proto velice podoben kostelm v Semicích a v Žericích.

(Obr. 285.) Pdorys jeho má podobu kíže se širokými prostedními

rameny, ímž lo chrámová valn se rozšíila. Ve východním rameni jest

presbytá, v západním empora a nad ní vž. Pechod k lodi tvoí pravo-

úhlé vsuvky, které uvnit jsou zdivém vyplnny; zdivo toto zde prohlou-

beno a obstoupeno plochými pilastry, jež nesou triumfální oblouk polo-

kruhový; stejný oblouk pi východní stn presbytáe s tímto nesou klenbu

knžišt, valenou, s lunetami.

Presbytá tyhranný jest ve zdi závrení prohlouben. Okna,

dv, jsou široká, mírn segmentová, po jednom proti sob. Okna v lodi

jsou též dv, téže podoby, jen o málo vtší.

Empora s balustrádou do lodi uprosted vypjatou spoívá na dvou

tyhranných pilíích. Svtlo propouštjí dv podobná okna.

Vž piléhá ku stavb na západ, v šíce presbytáe; dole hlavní

portál s plochým, pískovcovým ostnim, a klenákem. Ploché pilastry

nesou ímsu profilovanou, uprosted trojúhelníkov prohnutou. Nad por-

tálem okno segmentové, široké, s plochou chambranou a ímsou segmen-

tovou. Hrany vže zaoblené. Nad ímsou po stranách vže attika, ve vži

okna (4) u zvon, ímsa podstešní. Bá cibulová s plechovým krytem.

Hlavní oltá ezaný, barokový. Z první polovice 18. stol. Po

stranách sochy sv. Isidora a sv. Vincence. tyi okrouhlé sloupy s ímso-

vými hlavicemi nesou kládí, s volutami, na nich andlé. — Uvnit obraz
v barokovém rámu: sv. Jan Nepomucký, jak do nebe se vznáší; oi
jeho obráceny jsou vzhru k nebesm, po stranách vznášejí se andlé,

dole v pozadí zpov královny Sofie a pražský most kamenný. Po stranách

tabernaklu stojí 6 svícn cínových, 054 m vysokých, souasných; krajní (4)

spoívají na podstavcích barokov zprohýbaných, volutových, prostední

(2) jsou obloženy dlouhými listy šalvjovými (novjší). (Obr. 286.)

Ostatní oltáe jsou vesms z novjší doby: v právo: s obrazem

Panny Marie Lourdské; 2. oltá na zdi s obrazem božské rodiny a se

soškami po stranách: sv. Václav a sv. Veronika. 3. na levé stran (evangelia)

oltá sv. Aloisia s obrazem téhož svtce; po stranách sochy: sv. Vojtch
a sv. Lidmila.
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Kazatelna jest ze deva ezaná, s barokovými ozdobami a volutami

místy zlacená. Na nejvyšším bod postavena socha sv. Pavla, apoštola,

s meem. Jako oltá i kazatelna pocházejí z doby, z které kostel sám.

Z obraz sv. Jiljí, dílo vynikající ceny z 18. vku.

Monstrance, pozlacená, z 18. vku, vysoká 0'53 m\ noha tvaru

elipsovitého, mající objem 0 57 m, otoena jest a stažena vínkem vavínovým

a páskou uvitou z vázanek a list akanthových. Kolem melchisedechu

Obr. 286. Rejiice. Kostel sv. Jana Nep. Hlavni oltá.

ovinut vnec z vinné révy a klas pšeniných (chléb a víno)
;
v zái stkví

se po stranách andlé, nahoe Bh Otec a dole Duch svátý.

Ktitelnice vysoká i s víkem 133 /*, spoívá na tech nohách

satyr, o tyech paznehtech, nad koleny srstí pokrytých, s hlavami vousa-

tými, jež nesou kotel cínový. Na ní relief Umuení Pán, pak kest

Pána Krista, a na tetí stran deska s nápisem:

Tato . krzit

EDLN1CZE : SLYTA GEST :

NA ZADOST : A NA PAMA
TKV : GIR1KA BALCAROW
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Obr. 287. Rejtice. Kostel sv. Jana Nepom.
Ktitelnice i r. 1Ó39.

z Waldšteina a Eliška Waldštejnská

Hrb.

YHO Z REYSICZ : NÁKLADEM :

WERONYLY : MANŽELY A EWY :

DCZERY : GEHO : ZPVSOBIZ :

TO PANBVH : ABY KE CZTI A

SLAWE BOZI : AKROZSSI
RZENI : CZYRKWY :

SWATE : VZEWANA :

BYTÍ MOHLA
A 1639.

K hoejšímu obvodu kotle jenž

mí v prmru T44 m, pidlány
jsou ti hlavy mužské s plným vousem

a epicí kulatou, vysokou, kteréž drží

víko ktitelnice. Víko toto, 0'44 m
vysoké, má podobu špiatého staro-

dávného klobouku, na dvou místech

tkanikou hluboko se zarývající pe-
paženého. Na víku sedí jablko, do

nhož zasazen obraz na plechu : Kest
Pána Krista. (Obr. 287.)

Zvony. Ve staré devné
zvonici visely ti zvony: Jiljí, Josef

a nejmenší jména neznámého. Když

1. 1732 zvonice tato shoela, byly

peneseny do nové vže kostelní.

1. Nejvtší, v prmru 092 w,

vysoký O 67 jest nahoe otoen
dvma pásy rostlinných bordur: ho-

ejší, užší, komponován jest z drob-

ných rozvilin, spodní, širší, z list

akanthových. Na jedné stran plášt

relief Umueni Pán s letopotem, pod

ním pi dolejším lemu: MDCXXXV

;

na stran protjší relief jakéhosi

svtce, patrn sv. Josefa pod nímž

adou bží literky: A. Z. W. A. E.

W. R. Z. Ž, což znamená Adam
rozená ze Žerotína.

Erb.

Na dolním okraji jméno zvonaovo : ADALBERTI ARNOLD H. M. G.,

což znamená: hat mich gegossen.

2. Prostední, vysoký 053 m, v prmru 0'71 w, ovinut jest týmiž

pásky bordur rostlinných a též ozdoben reliefecn svtce, snad sv. Jiljí
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(s kížem); ostatní jména scházejí, patrn proto, že nákladem týchž osob

a od téhož zvonae jako prvnéjší byl slit.

3. Nejmenší, prmru 0*37 m, umíráek, visel do nedávná v lucern

vžní. Nesl nápis: SLIT GEST W HRADCI MDXXXXVII, patrn v díln,

z níž vyšel boleslavský zvona Petr. L. 1893 byl pelit, jak hlásá nápis:

Na pomník svému + otci dal sliti Fr. Dvoák 1893

od Jos. Diepolta v Praze. S reliefem sv. Václava a sv. Jana Nepomuckého.

SOCHA sv. Antonína na návsi, z 18. stol.

Na návsi proti sob stojí SOCHY pískovcové sv. Jana Nepom.
a sv. Floriána, 325 m vysoké, ob z pol. 18. stol.; 1. 1811 obnovena

v polích socha sv. Anny nákladem tehdejšího faráe Pittermanna.

Na starém hbitov nalezen HROBOVÝ KÁMEN s nápisem:

Ectlja .
.
partie po s. Boroiic umrjda urojtna JF>anj forota ^oholfhá

i ^oholoraa manjdka urojEnd;o J^ana lana Bausfdbcrgcra j Bausfelberhu

a na a hito gejl podjoroana.

Náhrobek tento byl zasazen do kapliky sv. Anny u cesty ku

Kosoicm.
V

Rehnice.
Schaller 148. — Vank 128.

Predhistorické nálezy u ehníc: Pam. XIII. 283 a XV. 687.

ehníce bývaly sídlem Vanur, odtud z ehnic, z nichž nkteí drželi

i Valeov, Studenku, rodina v Boleslavšt rozšíená, z Jednoty eskobratrské.

L. 1726 koupil R. : TVRZ a dvr poplužní, Josef hr. Vrbna a pipojil

je Krnsku. V krátké dob zašly; toho léta 1726 popisuje se »rytíské sídlo

v .« — v nm též kaple i s oltái, mnohými obrazy, rouchy mešními

a p. ;
za as Schallerových byl to špejchar.

Ve vesnici na devné ZVONICI visí zvonek vysoký 0255 m
a široký 0 35 m. Kolem horního kraje ada andílk rukama se dotýkajících,

na plášti sv. Antonín mnich a sv. Barbora s vží a kalichem. Pod reliefem

sv. Antonína: I • C • S • 1780.

Repov.
Sedláek X. 42. — Pana. XIV. 261.

Jméno má po epech z Neveklova, od nichž jej koupila obec Mla-

dého Boleslava I. 1516. Za císae Josefa II. byl dvr na parcely rozprodán

a tak povstala z nho nynjší vesnice.

Na západní stran vesnice, kde nyní domky stojí, pi kopání písku

v l. 1880tých objeveny byly v hloubce jednoho metru kostry v adách,
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s tváí k východu obrácenou: pi nich popelnice, bronzy, nž, jantarové

korálky i peníz Boleslava II.

Poblíže stojí KAPLIKA zdéná, se sochou sv. Jana ve výklenku

a lucernou, ve kteréž zvonek z po. 19. stol., vysoký 028 tn, v pr-

mru 040 m. s reliefem sv. Jana Nep. a podpisem: S. IOHANN.

Na návsi SOCHA Panny Marie, pískovcová, 5*20 m vysoká,

s gloriollou, v oblacích, jež nesou andílkové. Na hranolovém stylobatu

nápis (patrn z opravy):
TU

SUSCIPE HOC qVoD
gratUs tUUs serVUs

OFFERO VOTVM
O VlRGO PIA

CVstoDI CLIentes

MarIa
18 Wí 23

Rokytovec.
Vank 128.

Název pvodu staroslovanského. Ve 14. stol. byl Rokytovec sídlem

panským, na TVRZI zajisté pi dvoe poplužním. L. 1364 uvádí se Bedich

Ceteftský z etné a na Rokytovci, v 16. stol. jmenují se Klusákové z Ko-

stelce, Vanurky z ehníc (1573 Markéta, pak Mariana). Mikuláš z Gers-

dorfu pipojil . k V. Horkám (okolo r. 1600).

Na návsi na devné ZVONICI mají tu zvonek, vysoký 0*255 w,

v prmru 031 m. Pi jeho horním lemu se te:

S. IOANES NEPOMVCENE ORA PRO NOBIS 1724.

Pod nápisem akanthové listoví s andlíky. Na plášti relief sv. Jana

Nepomuckého.

Rožatov.

MLÝN na Jizee. V 16. vku jmenují se Rožatové mezi držiteli

dom v mst MI. Boleslava.

Nad vchodem do mlýnice dobe uchovaly se dva erby pískovcové

v laurových vncích, pepásaných stuhami; nad nimi ímsa s perlovcem

nese kartušovit vykrojený nástavec s vojenskými emblemy (Šavle, palcát,

štít) v reliefu, ukonený šiškou; po stranách dva plošné jehlany. Pod znaky

deska kartušová, obdélná, dole ovocný guirland. Na desce se te vedle sebe:
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BOHVSLAW IOACHIM
HASYSTEYNSKY Z LOB=

KOWICZ NA ZAMKV MLA =

DEM BOLESLAWI KOS;

MONOSICH A KRVL1CHV

G. M. C. RZIMSKEHO
RADDA.

EWA HASYSTEYNSKA
LOBKOWSKA ROZENA
Z WALDSSTEYNA: NA ZA=

MKV MLADÉM BOLES=

LAWI: KOSMONOS1CH :

A KRVLICHV
1606. (Obr. 288.)

SOCHA sv. JanaNepo-
muckého proti mlýnu, pod skalou,

dílo zdailé v komposici i provedení,

vysoká 4'50 m. (Obr. 289.) Podstavec

dvoudílný: Podval se stranami kon-

kavními a s otupenými rohy a soklem

profilovaným. Spodní hranol, vyšší,

má pi hranách lišeny, zatoené dole

ve voluty a ozdobené festony. Ukon-

en jest ímsou, prohnutou upro-

sted segmentovité
;

ve výklenku

takto utvoeném v pedu mušle

s guiranldami. Svrchní hranol nižší,

stejn komponovaný, má voluty mo-

hutnjší a v pedu hlavu andílka.

Svtec s pravicí k nebi obrácenou,

v levici drží biret, hledí k nebesm,

v extasi. Na ímse spodního hra-

nolu vyryt nápis:

Vt-no-ConfVnDar • qVo-

nIaM InVoCa-VI-te

Na pední stran:

DIserto

In trIbVLatIone

sILentIarIo

qVIa poenItentIarío

b IoanI nepoMVCeno

Obr. 288. Roiatov. Znaky x r. 1606 nad mlýnici.

aDaMVs kohaVt
ET

soCIa torI

VeronICa
ereXre
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Po stran:

FORTl

In aqVIs pVpILI

AD AQVAS
haeC MerIto gLorIa

sVrgIT (= 1728).

Na stran opané:

MoLDaVa
abstVLIt

benefICcentIo Isera

VeneratIonI

restItVIt (= 1728)

Na stran zadní:

DIe

faVe PRECIbVS:

soLatVs proLIbVs

orbVM *
preMIa

DIgna Vo . . . LtVI
F . . . (ostatek vydroben).

Sejcín
(v starších pamtech též Sýcín, v ústech lidu Sejcína).

A. Stádeek, Pamti dobrovické str. 380—391. — Památky VIII. 425, XV. 123. —
Rozpravy Spolenosti pátel starožitnosti III. 88.

KOSTEL SV. VÁCLAVA, filiální, k Dobrovici píslušný, vypíná

se malebn se svými temi vžemi na mírném návrší pod památným

Chlumem. Z druhé pol. 16. stol.

Býval kostelem farním: nkdejší fara stávala na západní stran za

hbitovní zdí, na pozemku, jenž dosud jest majetkem zádušním. Nejstarší

známý plebán pipomíná se 1. 1356: tehdejší fará Petr zmnil si toto

místo s plebánem lovickým Otmarem. V dob kališnické dosazováni

k nmu knží pod obojí. Po válce ticetileté pipadl ku správ fará
dobrovických.

Podle jistých zpráv, nalezených v makovici, vystavl kostelík sej-

cínský Jiík Cetenský z etn a na Vinaících, jenž v nm i nejbližší jeho

píbuzní Cetenští »svj poheb mli*. Léta 1609 od Václava Cetenského
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byl opravován a uvnit malbami vyzdoben, jak pipomínají erb jeho a jeho

manželky (Talackovské) nad portálem do oratoria; z toho léta 1609 po-

cházejí obrazy s výjevy ze života Pána Krista a svátých apoštol a pla-

fondové malby v knížecí oratoi. L. 1614 držel pan Heník z Valdštejna

na Dobrovici ve vzení malíe Nmce z Vrtemberka, jménem Kregera-

Kargusa
,

jenž byl díve panu Heníkovi z Valdštejna v Dobrovici, pak

Obr. 290. Scjcín. Koitel iv. Václava. (Pohled od jihovýchodu.)

panu Cetenskému kostel v Sejcín maloval, »ježto zašikoval* pry Kryst.

Alex. Laujena
,
malíe a poddaného pán Heníkova (Arch. Pam. XV. 123).

Ze starého oltáe ze 16. stol. sošky devné v nadživotní velikosti,

bíle natené a pozlacené, umle provedené, a 1. 1878 positiv byly pene-

seny kolem 1740 do kostela v Semicích a tam dosud ve výklencích se

chovají.

L. 1736 byl kostel restaurován nákladem 1822 zl. 57 kr. vn i uvnit.

Pod dohledem Jiíka Sovenského z Dobrovice byl sepiat kleštmi, na vž
dány hranice pod zvony, postaven nový krov šindelový a erven naten.

K vnitní výzdob povolán malí z Prahy Jan Vodianský
>
jenž namaloval

fresky ze života sv. Václava, patrona kostela, z nichž zachovaly se dosud
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ti: na empoe sv. Václav, jak vykupuje dítky z pohanstva; 2. na strop

v lodi: nmecký král Jindich I. a sv. Václav a 3. v presbytái: kníže

sv. Václav s korouhví, jak se obyejn vyobrazuje. Janu Sadaovi
,
malíi

dobrovickému, dáno od kruchty na tech stranách marmelísování 32 zL

Stavitel Prée> jež zhotovil návrh opravy a ji sám ídil, uinil též návrh

na nový oltá a kazatelnu, které zhotovil dobrovický tesa Prokop Vyiohlid ;

oltání obraz sv. Václava maloval pražský malí Frant. Barbieri.

L. 1747 starý positiv na krucht opravil varhaná Ant. Spicgel.

L. 1784 dostal kostel v Sejcín nový kryt šindelový, dodal jej tesa Proft,

1. 1833 pokryt poprvé taškami. L. 1871 dávána na vž nová makovice.

V ní našla se listina, dle kteréž stará mdná makovice pocházela z 1. 1571,

kdy kostel postaven; 1. 1765 byla vichrem shozena a nová postavena 1. 1766

od Blažeje Drozda
,
kotláe v Dobrovici.

Pehlédnme elnjší opravy kostelíka sv. Václava v Sejcín: 1. 1571

byl vystavn, 1. 1609 dkladn opravován, opt 1. 1736, I. 1831. 1. 1858

zednickým mistrem Samšcnt . 1. 1867 architektem AI. Turkem z Prahy,

jenž základy podchytil a položil nové; malí Karel Javurek z Prahy opravil

všechny freskové malby (téhož léta 1867), vymaloval obraz sv. Jana Nep.,

sv. Ivana, sv. Vojtcha a sv. Prokopa, patron zem eské; opravil obraz

sv. Václava na hlavním oltái, zhotovil nový obraz sv. Ludmily pro oltá

poboní. Oltá tento zhotovil Jan Pér z Dobrovice na míst starého, ne-

vkusného; práci ezbáskou obstaral Jindich Paner.

Kostel stojí na návrší uprosted hbitova zdí obehnaného. (Obr. 290.)

Tato zed jest prolomena dvma vchody: menší ve stran severní, jímž se

nyní chodí, a bývalý hlavní, vrata, proti vži, gotický, s ostním profilo-

vaným oblounem a žlábky. Otvírá se do polí, k poli zádušnímu, kde za-

jisté díve fara stávala Kostel jest jednolodní, orientovaný, pozdn gotický

s opravami barokovými, kryt valbou prejzovou.

Knžišt jest zaveno temi stranami pravidelného osmiúhelníka se

dvma oprnými pilíi, jež sahají k okapní ímse, o jednom ústupku ímso-

vaném. Ti okna hladce špaletovaná, stny hladké.

Po stranách presbytáe dv vže, kryté stanem velice strmým, s bání.

Vž severní: v rohu pistavno schodišt, novjší. Do sakristie

proraženo na severu okno pravoúhlé, s kamennou barokovou chambranou,

výše stílnové, nejvýše okna hrotitá (na dv strany), široká, bez kružeb

a ostní. Po stranách tohoto okna (severního) dva erby pod ímsou
v úhlu lomenou : cetenský a valdštejnský. Okapní ímsa vínkového profilu

pískovcová.

Vž jižní jest bez schodišt, proto užší, opena na stran jižní

oprákem silným, barokním, zdným. Dole okno elipsové, výše renaissanní

s ímsou, nejvýše okna na dv strany, s pískovcovou chambranou. ímsa
okapní jako u severní.

Lo jest hladkých stn, špaletovaných oken, krytá valbou. Na stran

jižní, kam se terrain sklání, dva opráky (jako u presbytáe) a pístavek
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umrlí komora, modern gotický. Do severní zdi prolomen portálek

s obloukem polokruhovým, ploše profilovaným; nad ním ímsa rovná,

vyložená (novjší). K západní plné stn kostela, nad níž vyzdn štítek

trojúhelníkový, piléhá vž tystranná, dlená barokní ímsou, prejzy krytou,

odtud ve zdivu ustupující. K ní pistavno schodišt s okénkem stílnovým.

Obr. 291. Sejcín. Kostel sv. Václava. Pdorys.

Pod vží hlavní vchod hrotitý: ostní pískovcové, profilované oblounem,

žlábkem a dvma pásy. Nad portálem okno pravoúhlé, barokní
;
výše menší

téže podoby, nad ímsou malá dv okénka segmentová nad sebou. Kryt

strmý stan prejzový.

Uvnit (Obr. 291., 292a, b)\ knžišt dlouhé 6 široké 546 w,

osvtlené temi okny — tetí zasteno oltáem — hrotitými, s prostou špa-

letou, bez kružeb. Klenba valená s lunetami. Cípy lunet jsou neseny kon-

solami stylisovanými renaisann, z motiv hlavice jónské a ukonené
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svislým listem akanthovým. Stny hladké. Na strop freska sv. Václava,

nová; na stnách pod lunetami v oválech obrazy svátých (poprsní), patron

eských, také nové. — Do sakristie v levo vede portál: oblouk polo-

Obr. 293. Sejcio. Kostel sv. Václava. Portál do sakristie.

kruhový, ploše profilovaný, se dvojím druhem perlovce ve žlábcích a pásem

list srditých na vnjší archivolt; klenák konsolový, ozdobený rosetou

a listem akanthovým. Ve cviklech plastické rozviliny. Po stranách

portálu dvojice kanellovaných pilastr renaissann-jonských, s kládím
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vyzdobeným perlovci, vyloženou ímsou se zuboezem, vejcovcem a pe-
sahujícími abaky. Ve vlysu nad pilastry plastické' andíli hlavy, (ve vlysu)

nad vchodem nápis:

Rjeítl Pan ©epifa: ©at gfcm broerje skrjc mní niegbcli hbo

spalen íuibe a roegbc urotjflbc a pajlrou nalepte 3an IV. X. C.

Nad kládím nástavec, ohraniený po stranách volutovými pásy
t

svrchu úzkou ímsou, nesoucí menší štítek volutový, ukonený maskou,

Obr. 294. Srjcin. Kostci sv. Václavi. Pohled do hlavni lodi na kruchtu a fresko na cáp. stran.

jež nese guirlandami ovšenou urnu. Zpodu festonek. V ploše nástavce

plastické erby pana Cetenského a jeho manželky Maternové z Kvétnice

v oválových rámech, uvitých z ovocných véneú. (Obr. 293.)

Naproti sakristii po stran epištoly oblouk plkruhový s ímsou
v nábhu, ploše profilovaný, s klenákem (konsola s maskou andílka), otvíra-

jící se do hrobky, sklenuté kížov bez žeber a bez oken. V ní deska

syenitová s plastickými zlacenými erby a nápisy, jež hlásají, že tu odpoí-

vají Maxm. Josef kníže z Thurn-Taxis (f 1831) a Marie Eleon. z Lobkovic

(f 1834).

Nad tímto výklenkem (v jižní vži, v pate) orato, otevená do

knžišt trojdílným sdruženým oknem, orámovaným torem, s ímsou
rovnou, na konsolách, s maskami andílk. Ve vlysu dv podélné kartuše
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se zavinutými okraji. Vchod z empory od západu portálkem s jednoduchým
opažením a ímsou.

Naproti nad sakristií výklenek prázdný, s podobným oknem dvou-

dílným.

V oratoi strop devný, kasetovaný. Lištami vysoko vystupujícími

jest rozdlen na geometrická pole; plochy stedních poli jsou prohloubeny.

V 1. poli: had na poušti. Ve 2.: Kalvárie. Ve 3. — 8. allegorické

obrazy od jiného malíe malované, slabší: 3. SPES. 4. Ježíš dobrý

pastý. 5. CHAHITAS. 6. FORTITVDO. 7. Ježíš se ženou u studny. 8. FIDES.

Všechny obrazy dobe zachované. Malba živá, listy zlacené, mode poly-

chromované. Allegorie jsou dosti nucené, barokních již komposic. Nápisy

k obrazm na bílých foliích. Konec 16. až za. 17. stol.

Oblouk triumfální polokruhový, hladký, v nábhu oímsován.

Lo vybíhá z osy knžišt: k severu druží se k ní poboní lo
užší. Sklenuta jest valené s lunetami; cípy klenby opírají se o ímsy, pod

nimi dol sbíhají ploché pilastry. Okna — ti páry — vysoká 4 -54 w,

široká 1 20 m , hrotitá, hladce špaletovaná, bez kružeb.

Empora na západní stran lodi nesena jest dvma pilíi tybokými
s ímsovými hlavicemi. Podklenuta jest valené; odtud vede vchod s obloukem

lomeným do pedsín pod vží, jež sklenuta jest valené a ozdobena ve

form kosotverce dekorativními žebry profilovanými; odtud vedou schody

v síle zdivá na kruchtu. Tato vybouje prodlouženou balustrádou a pro-

dlužuje se (v pravých úhlech) na obé strany podél zdí. Jižní, jest užžší

a spoívá na dvou pilíích. Severní postavena jest na stejných dvou

pilíích a tech obloucích a podklenuta temi kížovými poli bez žeber

(levá lo). Na balustrád, rovné, stojí hoejší pilíe, jež nesou klenbu

spolu se temi oblouky, které mají archivolty, zuboez a klenáky konsolové.

Empora pepažena jest na ti pole stnami povstalými od pilí ku zdi,

jež prorážejí ti polokruhové oblouky. (Obr. 294.)

Na klenb lodi freska v barokov vykrojeném rámu, pemalo-

vaná: Ve dvoran barokní, sloupové, se schodištm, pijímá nmecký král

(Jindich) s korunou a pod baldachýnem sv. Václava, po jehož stran

spatují se dva andlé — po stran králov vznešená spolenost v herme-

línech, zbrojnoši. (V architektue skreslené, v pohybech afifektované, málo

cenné.) — Na zadní stn za varhanami freska, omezená nahoe obloukem

klenby, dole pímoárn — rovnž pemalována: Ped domem barokním

se schodištm skupiny osob s dtmi na rukou, ve stedu sv. Václav

(»Stavba školy v Budi*?) Z pol. 18. stol.

Na vnjších tech stranách balustrády v polokruhových a tyhranných

polích 34 obrazy: výjevy ze života Pána Krista, Panny Marie a sv. apoštol.

Tabulka s letopotem 1609 sama hlásá stáí; na ní monogram IHR. Jsou

pemalovány. (Obr. 295.)

Hlavní oltá barokní. Na rakvovité mense tabernakl barokn

zprohýbaný. Oltání obraz: »Smrt sv. Václava*, malovaný s vervou, pe-

Soupis památek hist. a uml. Pol. okres Ml. -Boleslavský. 23
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malovaný. Po stranách obrazu diagonální sloupy

a pilastry korintské svrchu nástavec s obrazem

Panny Marie staroboleslavské, oko boží ezané,

sošky andl. Z pol. 18. stol.

Kazatelna souasná, bžný barok. Na
eništi kartuše ezaná, mížkovaná, zlacená. Na

špice štítu orel.

Obraz na plátn: požár v Libichov

1. 1694, pemalován 1. 1839 od AI. Košateckcho
,

jako ony nahoe jmenované malby.

Pod emporami epitafy Cetenských z etné
a jich manželek, patron tohoto kostela, pán
na Vinaících; jich obrazy z pískovce vytesané,

v životni velikosti, pkné práce kamenické z konce

16. stol. Když 1. 1833 byla zizována tu knížecí

hrobka Thurn-Taxiská, byly tyto epitafy z po-

dlahy vyzdviženy a do zdi kostela (na 3 stranách)

zasazeny.

1. Pískovcová deska 169 X 0 88 m s nápisem

:

Juta ]í*anc 1585 ro Robotu J0t> |

Bebli Eaefare rofjobiit Tcbum Untrjela gcfl Kro-

jena panna

JDanbelina (Ejeíenfha |

qeca ntojeneljo j^ana lHPaqlaroa (Ejetenfheíjo

j ©eínie

Oíiegijto íielo tuto podjoroa

no gcji ®qeharoagE Blaíjo

flaioenefjo rojfrjiiyem ro

ítrp(!u }£anu.

(Erb.)

2. Pískovcový náhrobek T90 X 0'97 m\ na

nm vytesán stojí rytí v plné zbroji v životní

velikosti; u nohou erb Vchynských, na druhé

stran nápis:

TENTO KAMEN DALA WYTESAT
. . VROZENA PANI MANDALINA
CHYNSKA MAKSOWA Z RNAONV
MANZIELKA GEHO NA PAMATKV

BVDAVCY
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Kolem na tyech okrajích další nápis:

Eeía 1587. ro Robotu po ;§roatgm B2 .
. |

ro fjobinu 17. umrjel gcR

Krojeni; pan BlihuIajT HMjgnfkij j (ílfjinicj geíjojto (Edo
|
íuto porifjoroano

gcR . . . karoage Bia'fjoflaroenefjo rojkrjiRcnj ro KrijRu Panu feroRemi; roole-

m;mi. Bincn.

3. Na tyhranné desce pískovcové rozmr i písma jako u ís. 1.

te se nápis:

Eefa panic

jeJnula rofaíem pokogi

a tun obeRIa jíofjoío bibnefjo

frocta Panj B3agbalena

(£í)tjnjha rojena mamebero(?)
j

ntaxsen gegijfo (Edo rofomto

mijlc pofjrjbcno gcR a k

bej Bcjekaroa ro nabegt p

jtrbobu KojRa Pana
k obecncinu rojkfjtflem; a

k oflaroent téRoj rocqnau

rabojlt a ^laroi; Bubaucifjo

SRaRneíjo Hiroota
j

mrtroidj

roRani (Erb Vchynských.)

4. Ida 1583 rofabotu na nebéli
||
brujebnau umrjel gcR urojeni pan

roacjlaro rjetenfki;
j

rjeínc
||
a na Eebcjirfj a tu .. froan || .

.

. blafjoflaroe-

ncljo rojfjrjiflent.

Uprosted mezi nápisem na desce rytí v plné zbroji s erbem ceten-

ským (pískovec).

5. Eeílja panic 1590 HDfobotlju prjeb
|

;šroati;m Barelem Umrjel gcR Krojeni; pan JKikulaflfíEjefenfki; j
(Ejcínie a na

|

roinarjijcjijd; (cíjojto (Eiclo toto po
j

rijoroaito gcR ocjckaroagc prji;Ríi; £tpia Bojgfjo roben Poflcbm; a fanbiti.

Rytí s erbem, vše bílý mramor. (Obr. 296.)

6. Po tyech okrajích z pvodního plného nápisu uchovalo se

a itelno jest jen: Eefa 1559 roitebieh;. .
.
po [. Borote Hntrjcl gcR Krojem;

Pan KDacjlaro (Ejctenfki; j
Cefne. Uvnit na desce relief rytíe s pilbou

a erbem u nohou. Pískovec.

7. Po tyech okrajích z nápisu jen toto málo jest uchováno:

TEN PATEK PRZED SMRT . . NE . . .
|

LÉTA . . . LA GEST VRO
[

ZENA PANI LIDMILA CZETENSKA Z WRZESOW . . .
j

. .
|

. . (cet) NE ANA
LEDCZYCH W LETECH 45 PAN BV RACZ VZ DVSSY GEGI MILOSTYW
BYTY.

Relief šlechtiny; erb plmsíc. Z pískovce. (Obr. 297.)

23*
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8 Po tyech okrajích:

Eda obnaženi aijna bojtjfjo
|| muíxxti ro autem; pr;eb buo|im rojlau-

pcnim umrjela gclt || urojena pani 3*m;|ha Rapliqka
} ||

3uterotc maníka
uroje0 Paa

Q9ir° (Edellnj0 a (ídie anaroinaqiqid;.

Šlechtina, dole erb její. Výška epitafia 2 m, šíka 1 m. Z bílého

mramoru. (Obr. 298.)

9. Eda obnarojmti jšijna Bo-

it
0 Mo83

||
rot qfrortek po [roaíojlt

untnd urojtnt; pan Oijrjik (Ettten-

Obr. 296. S«jcin. Kostel sv. Václava. Náhrobek

Mik. Cetcnskího i etní.

Obr. 297. Sejcin. Kostel sv. Václava. Náhrobek

Lidmily Cetenskí z Vesovic.

l'hij
||
s qdnte anaroi;nar?iqirh

||
a tuto (Eiclo fltfjo pofjrjbeno a podjoiuano

tic|í. pan Bul; raq . .

.

Rytí v plné zbroji, u nohou pílba a znak Cetenských z etn. Bílý

mramor. (Obr. 299.)

Zvony. 1. Nejvtší má prmru 108 w, výšky 0 86 m. Pod korunkou

mezi dvma liniemi opis: LETTA PANIE MDLO SLIT GEST TENTO ZWON
KECTY A KCHWALE PANV BOVHV I WSSE # MVHVCZIMV A KZA-

LOZEN1I MATKY BOZY CECYNSKEHO OD PETRA WMLAE BOLE-
SLAWY. (Erb Cetenských z etn.)
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Tabulka s nápisem : ZA VROZENÉHO PANA
GYRZYKA PROCKA
CETENSKEHO SCETNE
A NAWYNARZYCYCH
TI ASY PANA A KOL
TVRA KOSTELA SA

CYNSKEHO

Obr. 298. Sejcin. Kostel »v. Václava. Náhrobek

Anýiky se Sulevic.

Obr. 299. Sejcin. Kostel av. Václava. Náhrobek

Jiíka Cetentkího t etní.

Na protjší stran zvonu Madonna.

2. Prmr 0'82 w, výška 0 65 m. Pod korunou pás 0 09 nt široký

z akanthu kruhov stoeného a zavšeného
;
jednotlivé lánky oddleny

karyatidou satyra.

SLYTT ZAPANA KOLÁTORA VROZE
NHO PANA MIKVLASSE CZETEN
SKEHO ZCETNIE NAWINA
RZICZYCH A LEDCZY

CH
Sv. Václav. — Erb Cetenských z Cetn. — Sv. Zikmund.
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V tabulce:

TENTO ZWON SLIL GEST WONDRZEI
ZWONARZ PRASKY WMIESTIE MLADÉ
HO BOLESLAWA NAD GIZERAV LÉTA 1584.

Na protjší stran zvonu:

Aby zwvkem
TO WIERNIM KR Sv. Vit

KSCHVZE GIGH

ZWONV TOHO
RZESTIANVM
SPOLECZNE KS

LOWV BOZIMV AKCHWALENI GMENA
GEHO SWATEHO WZNAMOST SE VWO
ZOWALY TEZ PROPOTRZEBV A KVPOCZ
TIWOSTY OBCE DOWSY SEICZ1NY K M

ATCE BOZI

Dolejší lem zvonu posázen medaillony.

3. Zvon zavšený v okn vžním, Václav, prmr 073 m, výška

0'63 m
,
mezi dvma pásky jemných rozvilin: SWATY WACZLAWE KNIZE

CZIESKE ZEMIE ORODVG ZA NAS LETTA PANIE 1686.

Spodní pásek jest ovšen listy akanthovými, dol obrácenými, osmi

potem. Na plášti Madonna korunovaná, na plmsíci; pod ní zvonaský

znak J. Pricqueye. Na protjší stran relief sv. Václava. Zvon jest prasklý.

(Byl již jednou pelit ze staršího zvonu, jak o tom zapsáno v knize zá-

dušni 1. 1686.)*)

4. V menší vži, v okn, visí zvonek » umíráek*, vysoký 026 w,

široký 0'24 m. Pi horním i dolním okraji plášt ovinut jest vlnky z rato-

lestí uvitými; uprosted plášt relief sv. Jana Nepomuckého. Z pol. 19. stol.

Stádeek, Dobrovice a okolí, 459—476. — Sedláek X., 341, 342. — asopis Spol.

pátel starož. V., 30.

Starobylé sídlo šlechtické rodiny, která psala se ze Semic: 1. 1297

pipomínají se jako svdkové Tomáš, Konrád a Piblk ze Semic. Kvetla

ve dvou, tech vtvích, které mly tu sídlo své, TVRZE. Fridrich z Do-

nína v pol. 16. vku zboží to sjednotil. Pak se tu jmenuje Jiík Cetenský

na Vinaících, Václav Budovec z Budova a poslední Jan Pech Temeský
ze Železná, jenž pro náboženství ušel do Sas. Semice koupil Adam z Vald-

štejna a pipojil je k Dobrovici. Staré sídlo panské zašlo.

*) Johannesovi Pricqueyovi, zvonai, od pelití zvonu, který se roztrhl, zaplaceno:

Starý zvon vážil 4 ct. 61 lb., z ehož desátá libra za v ohni strávena se srážela, zbylo

tudíž 4 ct. 15 lb., od každé libry po 5 kr; dáno úhrnem 77 zl. Od milostivé vrchnosti

poskytnut pídavek 4 zl.

Semice

Digitízed by Google



359

KOSTEL SV. PROKOPA, filiální, k Dobrovici píslušný, pipo-

míná se jako farní 1. 1363. V dob husitské byl v rukou kališnických, jak

hlásá hlavní zvon a na nm jméno kališnického knze Jana Ji. Žlutického.

V dob katol. reformace zstal filiálním a pipojen k Dobrovici.

Starý kostel stál na hbitov. L. 1755 byl vystavn nynjší.

Zednici nejprve starý rozboili a pak dle plánu a návrhu stavitele

Frant. Jgn. Prée z grunt nový kostel kamenný i s presbytái 62 lokte

dlouhý, 23 V, lokte širký a 22 1

/, lokte vysoký, též sakristii, kostnici, vž
pro zvony pod stechu pivedli i ze kolem krchova vystavli, uvnit vy-

bílili, za kteroužto práci jim i palírovi Janu Gillychovi z Louené bylo

vyplaceno 1934 zl. 43 k. 5-1
/» den. Kameníkovi dobravskému dle kontraktu

jeho s »baumaistrem dáno 288 zl. 39 k., pražskému tesai a domácímu

463 zl. 26 k. 3 d.
;
dobravskému tesai Prok. Vyšohlídovi 353 zl. 54 k.

a za kazatelnu 120; ezbái za oltá 160 a práci na kazateln 70, zámení-

kovi dobravskému Šfast. Hložkovi 243 zl. 33 k. a pražskému za kíž na vž
50; kovái dobravskému V. Malému 49 zl. 59 k.

;
klempíi za »velkej a malej

kropf na vž« 21 zl. a za »plech na pobíjení obou bání i od práce 575 zl.

48 k.
;
malíi pražskému od štafírování kíže, obou knopf na vž 66, od

malování obrazu sv. Prokopa na hlavní oltá 65 zl. 34 k., za materialie

a j. vci úhrnem 7133 zl. 44 k. 2 den.

«

Ze starého kostela byly peneseny do nového hlavní oltá, kazatelna

a stolice. Starou ktitelnici pelil konvá boleslavský a ulil z ní 6 svícn

na velký oltá a velkou lampu ped oltá, za co mu dáno »s pidáním

cejnu* 21 zl. 8 k. L. 1761 kameník dobrovický zhotovil z mramoru novou

kropenku, 1. 1763 pelity zvony od pražského zvonae (nákladem 42 zl.

41 k.) ; 1. 1764 dobrovický truhlá Prok. VyŠohlid zhotovil novou míž
ped oltá a 33 nových stolic po 5 zl. 15 kr. st.

Stavba barokní, orientovaná. V pdoryse podoby kíže, jehož stední

ramena, širší, z lodi vyboují. Všechny kouty jsou zdivém vyplnny a pro-

hloubeny.

Pední rameno iní presbytá, tyrstranný; okna (2) segmentová,

špaletovaná. Nad každým pás plkruhový, jež nesou klenbu valenou.

Lo sklenuta valené na ploché pilastry, jež spojují pásy polokruhové

(nad okny) a píné pes kostel. O dvou travée, do každého prolomeno

jest po páru oken.

V zadním rameni e m p o r a vyložená, barokn zprohybaná, troj-

dílná. Postranní kídla jsou v síle zdivá, prostední empora spoívá na

dvou sloupech, jež nesou oblouk segmentový a dva oblouky po stranách.

Na krucht totéž rozdlení; v prostední svtlosti varhany. Na emporu

pouštjí svtlo dv okna, stejné velikosti s ostatními.

Portály dva pravoúhlé, s chambranami: pod vží a z jižní strany lodi.

Vž pojata jest do osnovy stavby, tystranná, stn hladkých. Kryta

jest bání šindelovou, natenou barevn; nad makovicí kíž železný.

Sanktus v pomru k rozmrm budovy malý, devný.
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Hlavní oltá barokový. Na devných oblých sloupech s ímskými
hlavicemi kládí zprohybané barokov s volutami, na emž sedí andílkové.

Po stranách sochy dvou biskup, otc církevních, v životní velikosti

:

uprosted obraz sv. Prokopa v rouše opatském; v nástavci sousoší Nej-

svtjší Trojice. Z pol. 18. stol.

Míž devná, balustrová, uzavírá presbytá, barokní. Pás klenbový

nahrazuje oblouk triumfální; k nmu po stran pidlána kazatelna
devná : eništ okrouhlé, ímsou profilovanou, pravoúhle lomenou kryté.

Na poprsnici ezaný, pozlacený výjev biblický: dobrý hospodá rozsévá

sím. Klobouk s andílky (2), již nesou desatero; na hranolovém sloupci

stíška ímsová a na ní andl s vážkami v jedné ruce a meem ve druhé.

Jako hlavní oltá stará.

Za obloukem vítzným, kde bývají oltáe postranní, dva výklenky,
v každém socha biskupa, církevního spisovatele (s knihou), podobné jako

na oltái. Z pol. 18. stol. Po stran, na severní zdi lodi, dva obrazy:
mnich držící na rukou položeného Ježíška; ti mladí mnichové, nesoucí

ti kíže, nad nimiž andl se vznáší s vncem. (Tyto obrazy byly sem

zajisté peneseny ze zrušeného jesuitského kláštera v Jiín.) Zaátek 18. stol.

Pískovcový náhrobek, do vnjší strany hbitovní zdi zasazený,

široký 090 m, vysoký 3'02 m, s písmem vyrytým. Jeho obsah:

Teta panic 15

Bohottal iiejl jiioot Jtuuii Hrot

emj pan Htgntunb <Ef)Ium
}

Chlumu a na 4?cmcttqt;dj a

tuto iicll Podílnic ^ochotuan

Bc
\
ehatua Blaho fiatu cit cho

kradeni.

Nad erbem: hledí, koruna, pl kídla.

Zvony ve vži, v kládí, dva podle sebe, tetí o málo níže.

1. Nejvtší má prmru 0 92 m, výšky 0 71 m.

A. Kolem hoejšího kraje vine se vlys: Herodes vraždí dítky v Betlém,

kterýžto výjev se opakuje; na jedné stran jest perušen tímto textem:

Tehdy herodes wyda zeby okla . . . byl od
MVDRCZV Y ROZHNEWAL SE WELMI A POSLAL
ZBYT WSSECKY DYTKY KTERE BYLY W BETLEMIE
Y WE WSSECH KONCZYNACH GEHO ODEDWAV LET.

B. Na plášti pod hoejším vlysem, jejž dole zdobí listový festonek

nápisy a erby:

BJada djluntoiua Uijftimmb djluiii jdjluntu Eaícvtina rijlimtoiua

ihonenlToiuifj nna remqijqrjd) jcetnic ana |emqijqijdt

Erb Erb Erb
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Eeta 1589 tento ;roon jej! prjdit

T nahlabem urojenefjo pana jijh

munba fdjlumu ana femqgqtjd;

Msdsillon

Vedle:

SLYT GEST TENTO ZWON
OD JAKVBA ZWONARZE MEL
NICZSKEHO W BOLESLAWY ML
ADEM NAD GIZERAV

Kristus ukižovaný, pod ním obé Marie.

JR Pqiflufjomannm cithcmnnm lcjoj

tabum s. hniqe pana birina jIutícfhE

íjo s. faranc fci;qinrkeí;o 1589

Medaillon

Pi dolejší obrub (viz faesimile). (Obr. 300.)

Mp ipn-Qgai- smin \k sKii fl kmo coAqmm
Obr. 303. Semice. Kostel tv. Prokopa. Ukázka písma nápisu na zvoní iis. 1.

libo; mimi; m fijna bo|píjo matt p;n»of x tah buf; milomal froiti, jic

fi;na lmcí;o jebnorojencíjo bal, abi; ka;bi; hbo; mieqi; mneljo nqaínimtl

ale niicl ;i;mot roiqntj x jan m kapitole 5.

2. Zvon druhý 1. 1748 spadnul a rozražen po léta zstával; až když

1. 1811 blesk do vže uhodil a i zvon nejmenší ku škod pišel, byly oba

pelity v eské Líp 1. 1849 a od dobrovického dkana Dobrohlava vy-

svceny. Zvon tento prostední má nyní prmru 0 78 m a výšky 0 59 m.

Kolem hoejšího okraje ovšen jest listy akanthovými dol obrácenými,

stídav velkým a malým. Pod touto bordurou na plášti obraz sv. Prokopa,

pak nápis (latinkou):

Tento zwon na jméno sw. Prokopa Semického

w roce 1660 ktný pelit jest v eské Líp od

zwonae Karla Paula r. 1849 za Marie

Isabelly knžny z Thurnu a Taxisu pani

na Daubrawici, Louín, Wlkaw, Niméicích, Skalsku

a etné za P. Matje Dobrohlava, dkana, Jana Šrámka,

vrchního úedníka a Františka Jonáše rychtáe.
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Na druhé stran:

S weselým se raduji, se smutným kwílím,

pobožné k modlitb wolám a touženi

wšech na zwuku swem k wysosti wznáším.

Podél dolejšího lemu páska z listí vavínového.

3. Nejmenší, Petr, vys. 0 425 tn, ovšen jest jako druhý bordurou

akanthovou, pod ní na jedné stran ukižovaný Kristus Pán a pod obrazem

nápis: »Zroku 1773 wroku 1849 pelit ku chwále Boží* — na druhé

stran vyobrazení svtce ratolest držícího, snad sv. Petra. (Dle arch. zem.

musea »byl slit ku czti a chwale boži letha panie 1550*.

)

4. Sanktusový, vys. 0 24 m.

Slivínko.

Na výšin, ktetá krajin okolní v Benátecku vévodí, u cesty k Mee-
íži, vypíná se SLOUP pes šest metr vysoký, na hranolovém stylobatu

s ímsou; patka attická, dík oblý, na toskánské hlavici deska. Na pední

stran stylobatu nápis, nyní siln vytený; na ostatních stranách fageto-

vané výpln. Na vrcholku ecký kíž dvouramenný, železný.

Nápis:

Kbo Hqinjlmf geg froaígm KP djra|mie

Boíja KQefjo ni |jero.
|

Hana Kap ... 12.
|

i?laup tento JBPtjbroijjBn
|
05e|t Ku CSTjti a QXÍjrualc

|

J^ob ^Iaupem Krroj fe p>ojticjf}o }F>ana Qíiejiefle
|

Báhlabent jšIoiu: B)u?e
\

Hirjjha jšalaqe

t Htaleifjo £h;nma a jftnm; H)a|nrelhij

05eí)o KP letu 1069
|
(nebo 1699 — tetí íslice porušena)

Bne 21. ílarjj l?b GJ?ttl;
. |

bnefjo Knieje J?ana Ee

^o . . fja Jar
:
prictunie . .

JPofroieqen ©ejt.

Slivno Dolní.
Kniha outfi zádušnich kostela farního založení sv. Františka na panství Košáteckém

v D. Slivn od I. 1668 do 1737; JI. od 1/37—1783. Kniha pamtní od I. 1786; matrika

od r. 1760.

KOSTEL SV. FRANTIŠKA SERAFÍNSKÉHO, farní. Jako
farní pipomíná se ve 14. stol.: po smrti plebána Mikuláše (f 1363) Hynek
vladyka ze Slivna praesentoval knze Václava z Chorušic (Lib. conf. I. 12).

V dob husitské neiní se o nm zmínky. Po reformaci uvádí se první

známý fará 1. 1655 Blažej Ignác Holický.

Dígitized by Google



363

L. 1679 starý kostel opravován, postavena nová vž, 1. 1690 opateny

nový oltá, obraz, ti figury na tabemaklu; 1. 1694 pístavbou rozšíen;

1. 1705 zhotovena nová kazatelna; 1716 stavna fara; I. 1748 koupeny

z epína dva kalichy: do Dolního (1) a Horního (1) Slivna; 1. 1749 pe-

Obr. 301. Dolní Slivno. Koitel »v. Krantilka Seraf. Obraty BrandlOv a Berglerv na hlavním oltáfi.

lity dva zvony v Ml. Boleslavi; 1. 1750 koupena nová kaditelnice; 1. 1753

benáteckému ezbái dáno za víko na ktitelnici (kest Pán) 4 zl.

V letech 1807 a 1808 byl kostel z gruntu nov postaven.

Ped r. 1807 ve starém kostele byly ti oltáe: hlavní sv. Františka

z Assisi, poboné Panny Marie a sv. kíže. Hlavní obraz: Kristus na kíži,

mistrné dílo P. Brandla
,
darovala hrabnka Jana Nepom. z Cavriani, druhý,

sv. Františka, maloval Josef Bergler
,
editel akademie v Praze, za 200 zl.
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L. 1832 oltá Panny Marie zhotovil domácí truhlá, obraz Madonny s pa-

trony zem eské ml kostel už díve; nyní zdobí jej obraz Madonny od

Hellicha. L. 1856 opateny dva, 1. 1890 jeden kalich, 1. 1892 pacifikal;

I. 1892 opraven oltá mariánský; 1. 1897 opateny sochy sv. Josefa a P. Marie,

1. 1902 obraz Brandlv na hlavním oltái opravil akademický malí Heman .

Obr. 302. Dolní Slivno. Kostel sv. Frantiika Seraf. Náhrobek hrab. Jany Kolovratové s I. 1826.

Kostel sv. Františka jest budova orientovaná, beze slohu.

Presbytá tystranný se dvma okny po stranách; lo o nco
širší se tymi okny vtšími, segmentovými, s plochým orámováním

;

sakristie na stran severní, obdélníková. Stny jsou hladké, lisenami

pokryté, valba tašková bez sanktusu.

Na západ vž, tyboká, s pistavnými kídly, v nichž jsou schody

na kr a do kaple; vž vystupuje nad ímsu kolem obíhající. V západním
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prelí vchod s chudou trojúhelníkovou ímsou, s okrouhlým okénkem

v pate. Okna pi zvonech široká. Vž kryta jest cibulí pobitou plechem,

s lucernou.

Budova kostelní sklenuta jest valené s lunetami, na hmotných

pilastrech. Triumfální oblouk segmentový. Kruchta má oblouk

segmentový a vzadu za sebou ve vži mchy

;

jest ploše podklenuta s vypnutou do kostela

balustrádou se devným zábradlím. Varhany

prosté.

Hlavní oltá. Na mense se dvojím

erbem a korunou tabernakl se dvma dvíky

s emblemy ezanými (réva, klasy, kalich, paci-

fikál) a sochami andl a vásami
;

architek-

tura korintská ve stn malovaná. Obraz
sv. Františka Seraf. (poprsí), pkná malba

temného koloritu od editele akademie Berg-

lera z r. 1808. (Obr. 301.) Obrazy sv. Jana

Nepom. a Panny Marie, na plátn, z poátku
19. stol. Oltání obraz, zavšený na freskovém

sloupovém oltái, pedstavuje Krista na kíži

(se strany); pod kížem v mdlobách Matka

Pán leží na klín Marie Magdaleny, jež jednou

rukou tlo její objímá, druhou vzpíná k Uki-
žovanému. Se signaturou P. Brandla. (Obr. 301.)

Postranní oltá sv. Josefa: rovná

plocha s antickým ornamentem a se znaky

hrabat Kolovrat.

Druhý oltá postranní sv. Václava

a sv. Lidmily, mezi nimiž chrám Matky Boží

v Staré Boleslavi, nad nimi staroboleslavská

Madonna; oltá sloupkový, bezcenný; ozdoby

empirové.

Kazatelna s reliefy Mojžíše a deseti

pikázání Pán, pak sv. Jana Ktitele na poušti;

na stn relief: Kristus dobrý pastý; na

strop, ovšeném lambrekinem, holubice, na

vrchu oko boží v paprscích. Z téže doby kdy kostel.

Obrazy nové, kížová cesta nová.

Náhrobek na jižní stran lodi, z erveného mramoru umle praco-

vaný. Na mramorovém hranolu vztýen kíž, pod nímž na desce mramo-

rové vychvalují se skutky Jany Nepom. Marie Pie hrabnky Kolovratové-

Krakovské (* 1749, f 1826), jež kleí pod kížem v íze a loktuši, modlíc

se; na druhé stran andl s rohem hojnosti dává peníze dcku, jež sta-

ena za ruku pivádí. (Obr. 302.)

Obr. 303. Dolní Slivno.

Kostel sv. Framilka Seraf. Ktitelnice

xc 16. století.
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Monstrance 0*62 m vysoká, empirová, zlacená, malé ceny.

Kalich 0*235 m vysoký, prmru 0*095 w, hladký, empirový, kupa

s pláštíkem prolamovaným, z vinné révy, hroznv a list.

Ktitelnice cínová stojí na tech nohách, které vybíhají ve spáry

lví a nahoe pecházejí v karyatidy mužské, bezruké. (Obr. 303.) Na
nádobce v medaillonu vavínové erby

:
po jedné stran Berkv z Dubé,

po druhé Kolovratský. Podél hoejšího kraje ve dvou ádcích nápis:

MAREK : XVI: KAP: GDAVCZE PO WSSEM SWIETE KAZTE EWAN-
GELIVM WSSEMV STWORZENI : KDOŽ VWIERZI POKRZTY SE SPASEN
BVDE KDOŽ: NEVWERZY : BVDE — ZATRACEN * ALŽBIETA KOLO;
WRATOWA: BERKOWNA : Z DVBE: A LIPEHO * * * AN í NOWO-
HRADSKY 5 Z KOLOWRAT * A NA KOSSATKACH : Slova pi dolejším

okraji jsou neitelná ( . . . SKRZE OBMYTI . . . ), dílem Že jsou otena,

dílem že byla barvou natena. Z letopotu jest itelno jen 1. 15 . . Výška

0*76 w, nejvtší objem 1*45 m.

Na víku: sv. Jan ktí Pána Krista; na folii te se: Ecce agnus dei.

Výška víka 0*66 m.

Zvony. Na vži kostelní ti zvony: dva vedle sebe. 1. Vtší, v pr-
mru 1 tn, vysoký 0 75 m. Pelitý. Ucha s maskou. Pod korunou nápis:

Durch die Feuers Gluth in Prag bin ich zerflofsen, Witwe Anna Ktihnerin

hat mích Gegofsen.

Pod nápisem mezi dvma liniemi festony. Na plášti relief sv. Jana

Nepom., níže nápis:

ZWON TENTO K CTI A CHWALE BOŽJ ZALMV
ŽEN OSADNICH W L 1749 SLIT GEST

|

NICOLAVS PRICOVEY ME FECIT
|

IN REGIA VRB IVNIONIS BOLESLAI
|

CVRA CVRATI IOAN OLIVA PATRIA PRAGENSIS.

Na druhé stran relief sv. Barbory a pod ním nápis: Nyní pak

z Milosti Gegich Excellenz • Pani a Pani
j
Iohanny Hrabnky z Cauriani

rozené Hrabnky
1
Novohradsky Kolovrath poslední z téhož

|
Kmene

znowu pzelit w L. 1808.

Kolem dolního okraje akanthové listí.

2. Druhý zvon, mající prmru 0*785 m a 0*60 m vysoký. Ucha
žlábkovaná, kolem koruny laurový vnec a pod ním nápis:

ar SLIT GEST ZWON TENTO CTI

A CHWALE BOZI Z ALMVZEN
OSADNCH WL: 1749 +

Pod tím vlys kvtinový. Na plášti: Umuení Pán na podstavci,

z nhož vybíhají dva listy šalvjové; relief sv. Jana Ktitele; Madonna

;
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sv. František. Mezi nimi porznu hlavy andílk, pod obrazem Madonny

zvonaský znak Pricqueyv s písmenami po stranách N. P.

3. Tetí zvon: Ucha hladká, pláš hladký. Výška 0 445 nt (s korunkou),

prmr 0 56 m. Z 15. století. (Obr. 304. facsimile.)

"grjót^nuauanigbuijioti)g^a

Obr. 304. Dolní Slivno. NipU na ivonu £1*. 3.

Pi kostele stojí ZVONIKA, osmistranná, krytá taškami, s lucernou;

v této zvonek nový z 1. 1869.

Slivno Hoení.
Sommer II. 88. — Sedláek X. 394. — Pam. XIII. 181. — Spolenost pátel staro-

žitnosti III. 90. — Kudrná, Adresá 85.

V Ho. Slivn stávala pi dvoe poplužním TVRZ. Slula Sliven,

Siivno Hoejší, též Vtší a Slivno Dolejší, též Menší. K nim pibylo Sli-

venko. Na tvrzi Slivn sedli v letech 1223— 1240 bratí Albrecht a Rudolf

ze Slivna. V letech 1354— 1394 jmenuje se Petr z Veitmile. (Na druhé

tvrzi 1. 1367 se pipomíná Hanek ze Sl., po nmž slula Hankovskou.)

L. 1485 koupil Slivno Václav Bezdružický z Kolovrat a pipojil je ku

Košátkám.

KOSTEL SV. MARTINA, biskupa, filiální; fara v Dol. Slivn.

L. 1362 pipomíná se jako farní. V dob husitské stal se filiálním. L. 1766

ohnm, jenž v obci té zuil, byl znien a 1. 1767 znova postaven (zvony!)

L. 1872—73 zboen a nynjší románský zbudován od pražského architekta

Aloisa Turka.

Vypraven v historickém slohu románském ve všech svých ástech:

presbytá polygonálnf, stny lenny lisenami, mezi nimi vlys obloukový.

Okna, vž a pod ní portál sloupový — sloupy s hlavicemi staroromán-

skými.

Na strop presbytáe, sklenuté konchou, freska od Hellicha: sv. Martin

na koni, jede z kostela tohoto do Košátek, v pozadí košátecká bažantnice,

tamní mlýn. Letopoet 1873. Oltá devný, gotické architektury, novjší,

rozdlený na ti pole: v prostedním, delším, obraz (poprsí) Pána Krista

s hostií, po stranách sv. Vojtch a sv. Václav.

Kazatelna nová: na eništi na dev malované obrazy církevních

spisovatel.

Posvátné knihy: Missale románm z 1664, Antverpiae
;

Missale

romano-bohemicum conformatum, Pragae typis archiepisc. seminarii: per

Guilielmum Knaufif MDXC — jako v Meeíži. Oba misály jsou ozdobeny

devorytinami.
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Zvony na vži

:

1. Ucha s maskami. Na horním i dolním okraji plášt listy akanthové,

s odnoži vybíhajícími v andílky, uprosted na jedné stran sv. Martin, na

druhé hrabcí koruna. Pod tím nápis:

. IOHANN GEORG KVHNER GOSS MÍCH IN PRAG 1766.

Výška 0 60 w, prmr 0 -80 m.

2. Na horním i dolním okraji plášt akanthy v šikmé poloze. Upro-

sted reliefy: sv. Josef a Pán Ježíš. Pod tím nápis:

IOHANN GEORG KVHNER IN PRAG 1766.

Výška 0 49 w, prmr 0 63 m.

Smilovice.
Sedláek X. 343.

Jméno mají po neznámém Smilovi. Od as nepamtných stávala tu

TVRZ. L. 1408 se jmenuje Lemar ze Smilovic. L. 1639 pipojeny koupí

k Dobrovici. Tvrz tehdy už sešlá, devná, zašla záhy.

Ve vsi na devném trámu visí ZVONEK 0 24 m vysoký, 0 28 m v pr-

mru. Na plášti relief sv. Václava a na protjší stran sv. Petra a Pavla,

mezi nimi andílkové. Dole letopoet 1763 dvakrát.

Sovinky.
Sommer II. 132. — Vank 77. — Sedláek X. 388.

Nedaleko stojí pahorek Syslov, na nmž stával hrad, po nmž na-

zývají se Sovinky *nad Syslovem*. Msteko má ve znaku sovu, držící

v pazourech dva sysly. Na sz. konci stojí dvr, pi nmž ješt 1. 1647

TVRZ »kamenná, nákladn se dvma svtnicemi a komorami vystavná*.

Jest to zajisté nynjší staveni obytné, opené na rozích opracími

pilíi, s pavlaí na zdných arkádách a se šindelovou valbou. Místnosti

dolejší jsou valené sklenuty, nahoe rovné stropy. Kolem ochoz štu-

kové rámy.

Na severní stran dvoru stavení dlouhá, ást ze 17. stol. s diaman-

tovou rustikou, ást z 18. stol.; na východním konci KAPLE SV. VA-
VINCE, jejíž knžišt polokruhové vystupovalo z líce budovy; bylo vy.

soké až do prvého patra, sklenuto konchou a kopulí. Oblouk triumfální

byl nízký, lo sklenuta valené se 4 lunetami. Kaple tato 1. 1903 byla

úpln pestavna na zámeek. V sanktusové vížce (nové), která zstala,

vizí zvonek slitý r. 1888 od Jos. Diepolta v Praze.
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Msteko mívalo PODLOUBÍ, jehož zbytky se až do nedávná ucho-

valy. Statek ís. 5. má pknou bránu rokokovou : nad segmentovým

vjezdem hmotný nástavec. Stavení obytné se skulacenými rohy, prelní
štít slušné formy, kolem oken chambrany.

Mstská pee z 1. .1648.

Stakory
(též Stakory Horní, Hrubé; naproti tomu: Sta korce,

Stakory Dolní, Menší).

Sedláek X. 222.

Stará država desková, po níž psal se Sobhrd ze Stakor I. 1324.

Zdenk Adam Mladota ze Solopisk vystavl tu TVRZ, kteráž se I. 1738

popisuje: Tvrz stará, od kamene, šindelem krytá, dolení díl maštale, nahoe
komory. Dvr ohrazen dílem zdi, dílem lesem. Erb mladotovský, náhrobky

dosud se zachovaly. L. 1677 ernín koupí pipojil je ke Kosmonosm.

Obr. 305. Horní Stakory. Bývalý kostel sv. Havla. Obr. 306. Horní Stakory. Ptidorys bývalého

kostela sv. Havla. Dle staré kresby.

KOSTEL SV. HAVLA, filiální, do Kosmonos píslušný. L. 1356

jmenuje se farním. V dob husitské fara zašla. L. 1650 byl úpln spustlý,

lid chodil do Ml. Boleslavi na mši svátou; Jak. He. ernili jej znova vy-

stavl, ale zstal filiálním pod správou fará michalovických» pak kosmo-

noských. Pustnul, až 1. 1870 byl zboen a jeho kostelní vci rozneseny

po kostelích na panství kosmonoském. Stával uprosted HBITOVA,
jen vysoký kíž ono místo oznauje. Dle kresby z 1. 1790, v úedních

aktech zachované, byl to kostel barokní, s polokruhovou absidou a polo-

kruhovými kaplemi v bocích lodi. Ve vrcholí tchto polokruh po jednom

okn (3). V prelí pravoúhlý portál s nástavcem, oknem segmentovým

;

Soupis pamitek hist. a uml. Pol. okres Ml. Boleslavský. 24

J
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nad ímsou vysoká attika se štítem kruhovitým, stlaeným, uprosted

attiky nika. (Obr. 305. a 306.)

Z náhrobk jest památný kíž železný, tepaný, z pol. 18. st.

a dva kíže pískovcové s rameny ukonenými trojlistem a Kristem

ukižovaným. Letopoet jejich: 1719.

Ped vraty hbitovními devná ZVONICE: na osmihran-

ném podstavci, tyboká, prkenná archa se šindelovou stechou.

(Obr. 307.) V ní ti zvony

:

Obr. 307. Horní Stalcory. Devná xvonice.

1. Nejstarší s gotickým nápisem kolem koruny (facsimile).

(Obr. 308.)

Na plášti relief svtce. Prmr 0 77 », výška 0 69 m.

2. Kolem horní obruby vlys z hrajících andl (), pod ním

rozvilinový pásek; na plášti Kristus na kíži, na 2. a 3. stran

svtci (sv. Petr a sv. Pavel?), na 4. stran v rámci ze ty linií

s maskou v rozích, nápis:

LETHA PANIE MDLXX
VII SLIT GEST ZWON
TENTO KECTI AKCHWA
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LE PANV BVOHV OD
PETRA W MLADÉM BVO-

LESLAWY.

Prmr 0 80 tn, výška 0 77 tn.

3. Zvonek novjší z 1. 1849; výška 0 23 tn, prmr 0*29 m\ na plášti

Ukižovaný.

SOCHA SV. JANA NEPOMUCKÉHO, blíže zvonice, na hra-

nolovém podstavci, s nkolikanásobnými deskami. Na zadní stran hiero-

gram (Maria) a letopoet 1781
;
tehdy asi byla opravena. Dle pamtní knihy

kosmonoské byla 1. 1746 vysvcena od kosmonoského rectora piarist. kolleje.

SOCHA SV. JOSEFA u silnice do Ml. Boleslavi, na tystranném

podstavci pískovcovém, T85 tn vys.
;
na stylobatu s volutovými okraji relief

Madonny v rámci a s letopotem 1781; na pravé stran svtec s rýem,

na levé sv. Jan Nepom.
;
vzadu:

Obnoveno nákladem oban Horno-Stakorských 1884.

Stakory Dolní

zvaly se též Stakorce na rozdíl od Hoeních Stakor, kde stávala tvrz,

kostel, a zvaly se Stakory. Patily od 1. 1525 ku statku msta Mladého

Boleslava.

Uprosted návsi SOCHA SV. JANA NEPOMUCKÉHO, dobrá

práce sochaská. Podstavec jest vysoký 2 5 tn, socha sv. Jana 1*5 tn. Na

podstavci vyobrazeny jsou: sv. Barbora, kest Pán a v rohu jméno

B. Láska
,
pak svtice a nápis:

(Eaío statue hccíi a djiuá

Ic Bojí a froatému Hanu Be
ponnukéntu gcft oblforoana

nahlabem parola BDalint;

kíerauj on pro potéJTeni Jme

téjí relé obce ^tahorfhé a na pa

matku iiocho jemelcljo jtjna Hana

roiibnjtjfjnauít a Torrotiti

nedjal Beta J^anic

1824.

Obnoveno nákladem Jana Maliny 1887.

Na mohutném strom mezi dvma vtvemi pod stíškou ZVONEK,
»klekáník«, mající prmru 0'38 tn a výšky 0 29 tn. Kolem korunky akan-

thový pásek, na plášti relief sv. Václava a pod ním jména:

IOHAN KRZOWINA ESTTAHIVS SHREIER

Na druhé stran relief sv. Jana Ktitele a pod ním: I . G . K 1781.

( Johanti Georg Kiihner.)

24 *
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Stará Lysá.
Otruba, Lysá 265.

Na ostrvku eeném »Na ostrov*, obklíeném rybníkem a baži-

nami, stávala nejspíše pvodní osada Lysá. Z bývalých bydliš jen pro-

hlubeniny se spatují; nacházejí se v nich i zlomky nádob.

Ve stráni nad školou pichází se na lidské kosti; místu tomu

íká se »krchovíko«.
Ped domy . 4., 47., stojí SLOUPY devné ped okny, na nichž

pedek stavení spoívá, typ píbytk zálabských. na zpsob » podloubí*

ve mstech.

Na návsi mezi tymi lipami KAPLIKA, barokní, z 2. polovice

18. stol. Sklenuta jest kopulí s lucernou, nyní beze zvonku, tyboká. Na
stnách pilastry. Oltáík novjší, rovnž po stran krucifix.

Zvonice a zvonek novjší.

Staré Benátky.
Jar. Sch alle r 104.

FILIÁLNÍ KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE.

L. 1354 pipomíná se jako farní. Ve válkách husitských stal se

filiálním. L. 1761 starý kostel, z vtší ásti devný, byl sboen a nynjší

z kamene vystavn péí Ign. Zikm. hrabte z Klenového 1. 1764.

Kostel barokní, orientovaný. Knžišt s ubranými rohy užší,

lo širší, jsou pravoúhlé (lo pipojena šikmými stnami). Ku knžišti

na jihu tulí se sakristie; vž vstavna ásten do lodi, hranolová.

Kostel kryt jest prejzy, valbou s vikýi a sanktusem; vž se stanovou

stechou a kopulí.

Okna segmentem sklenutá s chambranami, portály s pískovco-

vými rámy, stny hladké, s plochými výplnmi. Hlavní ímsa, mohutné

vyložená, oblomuje se kolem lodi.

Knžišt tyboké s pistavnou úzkou oltánicí, v pdorysu
segmentem vyhnutou, osvtlenou dvma okny. Oblouk triumfální plkruhový,

hladký. Klenba placková, na pilastrech s ímsovými hlavicemi, diagonáln

do rohu postavených, se soklem.

Lo ploše krytá na rákos, obdélná, s vyplnnými kouty, se temi
páry oken a dvma vchody.

Kruchta rovná na trámech, poprsnice ve stedu prohnutá.

V pízemí vže pedsí, valené s lunetami sklenutá.

Oltá hlavní s novým obrazem i kazatelna — bžné rokoko, s andly
a sochami sv. Floriána a Šebestiána.
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Postranní oltáe s neumlými obrazy: Madonny a sv. Trojice

v rocaillových rámech, s úzkými nástavci. Po stranách sochy: sv. Alžbta

a druhá (se lvem a kížem), pak sv. Prokop a sv. Vojtch. Druhá pol.

18. století.

Varhany nové.

Kížová cesta bez ceny.

Zvony ve vži a v sanktusu:

1. Vtší, vysoký 0 82 w, v prmru 0'85 nt. Na plášti: po jedné stran

sv. Petr (), po druhé sv. Pavel () (se dvma! mei —). Nápis:

ntistrt i met hatjij x tmíc i panu boíju x ntaqe boji x ítnío a

sancíi x spiritus x asit x nobis a granja x amen x j|

nostri x beus x seculi x

2. Menší zvon, vys. 0 74 m, v prmru 0 70 m. Na plášti sv. Václav.

Pod ním *

REFVSA A CAROLO BELLMANN PRAG^E 1828.

3. Vys. 0’37 m, prmr 0*26 m. Ucha hladká, kolem koruny nápis

minuskulí gotickou. (Obr. 309., facsimile.)

nimo2ni2frrrfsiníui£niíi0um2UflíttioiomFusEuiP*frw2

Obr. 309. Staré Benátky. Kostel Nanebevxetl Panny Marie. Nápis na svonu ífs. 3.

Na plášti relief Madonny, ostatn hladký.

4.

Vys. 0 22 w, šir. 0 26 m. Ucha s torem, pláš hladký. Dle formy

z 15.— 16. stol.

KOSTNICE tyboká s ubranými rohy, s prejzovou stechou sta-

novou, s okrouhlými okny
;
nad vchodem plastická lebka. Z téže doby

jako kostel.

Stratov.

F r. Otruba, Lysá s okolím, 260.

Uprosted vesnice KAPLE z 18. stol., 1. 1893 obnovená, s obrazem

Nejsvtjší Trojice. Ve vížce nad kaplikou zvonek, jímž se klekání

zvoní, v prmru 0'34 »/, vysoký 0'43 m. Pi hoejší i dolejší obrub vý-

zdoba akanthová. Na plášti reliefy sv. Jana Nepom. a sv. Vojtcha.

Dole: I . G . K . 1778 (Johann Georg Kiihncr).
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< Sten ice,

v starších pamtech: Strajnice, Strejnice, Strýnice.

Vank 105.

Na místech nynjšího nádraží, když sc kopalo, nalezeny byly popelnice, bronzy

i kostry; nkolik kus odevzdáno zemskému museu v Praze.

KOSTEL SV. BARTOLOMJE, farní; jako farní pipomíná

se 1. 1362 (Lib. conf. I., 171). V dob kališnické byl utraquistický jako

i jeho kollátorové; v té dob opa-

teny (1604) dva zvony. L. 1650

obnovena fara katolická, prvním

faráem byl kvardián kláštera mino-

ritského v Mladé Boleslavi (Fr. Za-

jíkovský); matriky založeny 1. 1634.

Nynjší kostel vystavn po-

átkem 18. stol. Stoji na svahu

strán, kam stoupá se po schodech

kamenných, na starém hbitov zdí

obehnaném, orientovaný.

Presbytá tyboký ukonen
na východní stran trojstranným

štítem, s jedním barokn vykrajo-

vaným oknem; sklenut kopulí. Na
severu druží se k nmu sakristie,

nižší, sklenutá valené s výsei, se

dvma podobn vykrojenými okny.

(Obr. 310.)

Oblouk triumfální polo-

kruhový, plochý, nad ním prohnuta

jest ímsa, kolem lodi pod stropem

obíhajíc!.

Lo ploše krytá se tymi okny segmentovými, podobn dole

v rozích sprohy bánými; na jižní stran piléhá k ní kaple sv. Antonína,

též arcibiskupská, pražská nazývaná: krytá kopulí osmihrannou, s výklenkem

pro oltá a dvma pravoúhlými okénky.

Na západ kruchta, spoívající na železných sloupech.se devnou
balustrádou; dále pod vží kobka, kryta ploše, se dvma vchody od

jihu a od- západu.

Vž na západ, tyboká, se zaokrouhlenými hranami; pepažena

ímsou, kolem celé budovy obíhající, nad ní druhá ímsa, mezi touto

a stechou veliká okna, po jednom v každé stran. V pízemí hlavní

vchod s plochým pískovcovým opažením, po stranách dva menší vchody,

z nichž severní vede na kruchtu. Na vži cibulová bá s lucernou.

:

i

t

Obr. 310. Strenice. Kostel sv. Bartolomje.

(Strana sevetni.<
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S a n k t u s nad presbytáem s ci-

bulí, valba bidlicová.

Hlavní oltá nový, s obrazem

od Hellicha.

Postranní oltáe sloupové,

barokní, s obrazem sv. Kateiny, druhý

s obrazem Madonny, novými, tento

v nástavci s ezbou Nejsv. Trojice.

V kapli v oválovém rámci za

oltáem obraz sv. Bartolomje, po

daný drasticky, jak mu katané kži

stahují
;
byl sem do výklenku penesen

z hlavního oltáe. Na oltái obraz

sv. Antonína, nový. V zasklené skíni

v pozadí ezaná zahrada getsemanská,

na zemi mrtvé tlo Pán, po stranách

sošky ty svátých a svtic, na skíni

evangelisté Pán a andílkové; po stra

nách skín dv svtice (s mastí).

Kazatelna polygonální, se

sloupky se šikmými záezy a uprosted

reliefem: Kest Pán. Na stíšce Kristus,

dobrý pastý. — Všechno bžný barok

z první pol. 18. stol.

Lavice dv s ezbou na po-

prsnici prolamovanou, ve stedu putti

v oválovém rámci, nad nimi laurový

Ol»r. 512. Strenice. Kostel sv. Bar-

tolomíje. Kalich ze XVII. stol.

Obr. 3)1. Strenice. Kostel sv. Bartolomje.

Monstrance ze 17. stol.

feston
;
na postrannicích akanthové ezby. St. 18.

Ktitelnice kamenná, na hranolu, poly-

gonální, empirová.

Svícny na oltáích: šest vysokých 0305 w,

dva 0 21 w, šest 0 43 w, cínové, barokové z konce

18. stol., tyi 0'51 tn rokokové.

Monstrance z 1. 1694, vysoká 040 tn.

(Obr. 311.) Noha tylaloná s tepanými hla-

vikami a ovocným dekorem; pod nodem akan-

thová roseta, nodus táhlý balustr; paprsky

tepané plechové, nad nimi rámeek ze stíbrných

rozvilin akanthových, kolem skrán vnec ob-

lákový, osazený tepanými andílky, rosetami

a nepravými drahokamy. Technika výtená.

Znaky C B =R IBS. 1694.
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Druhá monstrance vys. 0 65 m, s tepanými obrazy sv. Václava

a sv. Jana Nepom., empirová, bez ceny.

Pacifikál 0 30 nt vys., rokokový; práce neumlá; druhý stejný, mladší.

Kalich vys. 019 ra, v prm. 009 m. Na šestilaloné noze vytepané

obrazy Boha Otce, Panny Marie a sv. Jana. Nodus baatý, íše v lupenech

a liliích. 17. st. (Obr. 312.)

Dva slušn ze deva ezané

r e 1 i q u i á e, rokokové.

Obraz pod kruchtou: processi

ze Stránova a Velkých Horek na

Bezdz v dob moru 1. 1682, málo

váný na plátn, z poátku 18. stol.

Obr. 313. Strenice. Kostel sv. Bartolomje.

Náhrobek Jana Klusika s Kostelce.

Obr. 314. Strenice. Kostel sv. Bartolomje.

Náhrobek Lid. t ehníc.

Obraz sv. Václava: dva andlé drží vnec nad hlavou tohoto svtce

muedníka; malovaný na plátn, z poátku 18. stol.

Náhrobky pod kruchtou, pískovcové:

1. V kobce po pravé ruce ode dveí, vysoký 179 ;//, Šir. 10 m\

postava rytíe ve zbroji, u nohou pilba a erb. Z opisu zachováno:

LETHA MDLXX WE CZWR
|

TEK DEN BOZYHO WSTAVPENI
VMRZEL GEST (VROZENY PAN IAN KLVSAK Z KOSTELCE podle
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Vakova spisku bylo tehdy ješt itelno: pán na Radowesnicích) ... OW*
SCZICH A TVTO POCHOWAN GEST. (Obr. 313.)

2. Po téže stran (pravé), avšak již v lodi do sloupu, na nmž spo-

ívá kruchta, zasazen kámen 1‘43 m vys.
:

pani spící, pod hlavou má
polštá, na prsou talisman; ruce kížem složené. Po stran v rámci erby

s nápisy:

MARKÉTA Z PRZIWOR BABA
MARKY
TA Z AD
LARV (»MATIE« dle archivu zem. musea).

LIDMI

LA Z R
ZEH
NIC

Po stran: . . . KA PANA IANA KLVSAKA Z KOSTE . . . (Obr. 314.)

3. Naproti prvnímu, po levé stran pi vchodu epitaf téže velikosti

a podoby: rytí ve zbroji, u nohou pilba a erb Klusák z Kostelce.

Opis zabílený: LETHA MDLXIII WE CZWR
|
TEK DEN BOZYHO WSTAV-

PENI VMRZEL GEST VROZENY (PAN MIKVLASS KLVSAK Z KO-

STELCE) A TVTO POCHOWAN GEST.

4. Za sloupem již v lodi rytí stejné velikosti a podoby; opis:

. . THA 1574 W PATEK PRZED
|
S MATIEGEM VMRZEL GEST

VROZENEY PAN WONDRZEG
|
KLVSAK Z KOSTELCZE A RA

|
DOWES-

NICZ A TVTO GEST POCTIWE POCH . . .

Všechny postavy jsou pkn pracovány, tla soumrného, výrazných

tváí, mužové plného vousu, peliv upravených vlas, kolem krku krajky.

Zvony na kostelní vži; dva vedle sebe, tetí nad nimi.

1. V prmru 0 98 m, vysoký 0 82 m. Ucha s maskou na plen, pod

tím pod arkadami dv postavy ženské. Kolem koruny vlys z lilií, po jichž

stranách stoení delfínové; pak mohutný obloun, na nmž zavšena jest

oblouková ozdoba dol obrácená, ve výplních s palmetami. Na plášti

tabule, obruba liliová perušena v rozích a v polovici delších stran kulemi

;

nápis:

Tento . Zwon . Gest . Przelitey . K Zadvssi i Streniczkemv

. Ke Czti . a . Chwalam . Božím . za Panowani . Vrozeného
• a . Stateczneho . Ritirze . Pana . Mikvlasse gersstorfa

. z . Gersstorfv . a Na . welkich . horkách . na . Kladem
I GEHO . A . WOSADNICH X LETHA . 1 . 6 . 0 . 4. «—* w

Pod tímto nápisem erb a po jeho stranách

:

m M G Erb Z G w
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Na druhé stran pod korunou:

J ANA 1 . 6 . 0 . 4 . GAR J

Pod tím ti medaillony v laurových vncích. Ve stedu hlava andla,

v rozích lilie. V prvním medaillonu jest relief Z mrtvých vstání Pán;
ve druhém Narození Pán a ve tetím Umuení Pán. Nejdoleji na hlav

andílí Sedmibolestná Panna Maria. Pak na dolejším okraji ve dvou

oblounech nápis:

ICH •' MICHEL V ERDZ v GREBER v AVS IOACHIMSTAL MÍT V
GOTT v VND v SEINER HILFE.

2. Menší zvon od téhož zvonae, mající v prm. 0 82 výšky 0 65 m
Ucha s maskou, pod tím dekor kvtinový; celá pední strana ornamen-

tována: U koruny vlys jako na prvním zvonu v oblounech z tor, pod

tím anthemion z trojdílných tvar liliových. Na plášti podélná tabule,

ovruba z anthemia lilií, v rozích trojdílné lilie. Nápis:

Tento . Zwon . Gest . Przelitey . K zadvssi . iStreniczkemv

. Ke Czti . A Chwalam . Božím . Za Panowani . Vrozeného
. A . STATECZNEHO . RlTIRZE PANA . MlKVLASSE . GERSSTORFA .

Z . Gersstorfv a . Na . Welkich . Horkách . Nákladem
Geho .

a

. 2

(Pod tím medaillon s narozením Pán; pó stranách evangelisté a do-

konení nápisu:)

I WOSADNICH Z Z LETHA 1604 Z

I evang. evang. Narozeni Pán. cvang. evang. j

Na druhé stran plášt:

Z ANO .1.6. Medailon: Z mrtvých vstáni Pán. .0.4. GAR Z

2 M . G Erb. Z G Z

Na dolejším kraji opis:

KOSS v MÍCH

3. Nejstarší zvon z 15. stol., jenž prý byl sem penesen z bývalého

kostela v ejkách, vysoký 0*61 m
t
prmru 0 70 m. Ucha (jedno uraženo)

se dvma tory vedle sebe. U koruny nápis (viz facsimile). Na plášti relief

sv. Pavla, na druhé stran sv. Petra, jinak hladký. (Facsimile obr. 315.)

aoamo yptiws

xSft^teiitxft«wigamtfTOB»wwFárcfflój
ttfflfffluBtBfiT

Obr. 315. Sirenice. Kostel sv. Iiartolomje. Nápis na tvonu ís. 3.
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4. V lucern ve vži zvonek vysoký 0 20 *», prmr 0 26 ni. Kolem

koruny široký vlys z rostlinného ornamentu. Na plášti na jedné stran

relief sv. Kateiny, na druhé stran nápis:

S : CATHARINA
ORA PRO NO
BI (S vysekáno)

1718 .

V téže lucern dva cimbály novjší (pro hodiny).

5. Sanktusník: slit byl 1. 1709; pelit 1815 od Adama Schonke, znovu

pelit 1895 od Diepolta z Prahy. Starý zvonek z 1. 1709 ml legendu: sit

nomen domini benedictum.

Náhrobek, vysoký pes 1 m
,
široký 0 64w

venku v jižní zdi lodi pískovcový. Postava ry-

tíe v španlském kroji s rukama sepjatýma

;

v rozích hlavy andílí. Opis (gothickou minus-

kulí) otluen. itelno jen: a fufo podjo . . .,

po stran : . . . í;o JE gErsstorfa. Druhá pol.

16. století.

Jiný z roku 1790, faráe Podhajského,

pískovcový jehlan s kalichem a lebkou.

KOSTNICE v severovýchodním rohu

hbitova, v pdoryse osmihranná. Okna (4)

barokního skružení s velkými klenáky, vchod

s pískovcovým opažením, s lebkou a kostmi na-

hoe, kryta ploše
;
stecha mansarda osmistnná,

s lucernou a cibulí. Z polovice 18. stol.

Ve vsi SOCHA SV. JANA NEPO-
MUCKEHO, asi 5 m vys., z pískovce. Svtec

drží v levici biret, v pravici kíž, jejž mu andl

podpírá. Z polovice 18. stol.

SOCHA BOLESTNÉ PANNY MA-
RIE pod Vel. Horkami, u cesty k nádraží,

na skále, na vysokém podstavci, v rouše volném,

s gloriellou a stelou v srdci. Modelováno mistrn.

(Obr. 316) Na stylobatu vyryt jest nápis:

KDlš na Den s WIta
na sLVžby bozI Do
strenIC geLa Vro
ZENA P. P. ANNA MAR
IE Bzenska ZPRORVBE
ROZENA STRAKOWA

Obr. 316. Strenice. Socha Mátlo

Boli Bolestné.
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ZNEDABLIC PANI NA
Spolv slecznami Swi
MI ANNOV FRANTIíTKAV

A JOHANAV TERE
zigi Kon se Splaítili

a Na tomto Míst s ni

Se Koczar Zwratil
gMenoWana pak sLe

CZNA JOHANA TEN DEN
BohV geít poWoLan
WIEKV SWEHO MÁGE

17 LET.

SOCHA SV. VALENTINA nad Strenicemi blíže nádraží na

rozcestí, asi 5 m vysoká na hranolovém podstavci s volutami po stra-

nách, v pastýském hávu (rokokovém) se širákem a holí v ruce; po stra-

nách ovce a volek; slušná práce z 18. stol. Opravena 1. 1854.

Stížovice.

Na vysokém devném sloupu pod šindelovou stíškou ZVONEK,
jímž se klekání zvoní, vysoký 0'27 m

,
v prmru 0 31 m. Pod korunkou

pásek bohatého dekoru rostlinného, na plášti reliefy sv. Petra a Pavla,

dole na okraji: I . G . K . 1674 (sic!). Všechna výprava jako v blízkých

Kojovicích; patrn ml býti i týž letopoet 1764 — jak i jméno zvonae

{7. Georg Kiihner) dalším jest dkazem.

Struhy.
Sedláek X., 344; SchallerIV., 31; So mmer II

, 32; Kudrná, Adresá 77.

Na TVRZI ve Struhách pipomínají se 1. 1362—66 Vesel a Boník

ze Struh; 1. 1398 držel ji Všebor z Chrástu, jehož potomci sluli Stružští

z Chrástu. Koncem 14. vku byly Struhy rozdleny: pi dvoru »novémc

byla tvrz, pi »starém« právo podací k tamnímu kostelu. V 16. vku oba

díly byly sloueny v rukou Mitrovských z Nemyšle; v letech 1612— 14

Adam Linhart z Nayenperka trvale je spojil s Vlkavou.

KOSTEL SV. PETRA A PAVLA, filiální, píslušný ku Vše-

janm, ve vikariátu Nymburském. L. 1362 byl farním: po smrti plebána

Václava praesentován tu nový fará Matyáš (Libri conf. I. 175); farním

zstal až do válek husitských.
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Nynjší kostel 1. 1650 uvádí se jako vyhoelý, znova vystavn koncem

17. stol. Podle knihy pot založené 1. 1765 pochází nynjší vnitní zaí-

zení z 2. pol. 18. stol.: tak 1. 1773 dáno kosmonoskému ezbái a truhlái

za nový oltá se dvma sochami 116 zl. a za andle na vrch 10 zl.

Nymburskému malíi za nový malovaný obraz sv. Petra a Pavla 32 zl.

Tesai od dlání kíže na ten oltá za dva dni práce 30 kr. Truhlái od

pestavní dvou malých oltá 2 zl.

Kostel stojí na návrší uprosted vsi, obklíen hbitovní zdí.

Presbytá jest nižší a užší; má výšku 725 m, délku 7'30/«. Sklenut

jest kížov bez žeber. Okna velká, plkruhem peklenutá, vysoká 3 m
,

široká 135 m. Jedno v závru, po stranách po dvou; na stran severní

druhé okno zakryto jest sakristii.

Vítzný oblouk nižší (566 m), okrouhlý, markantn oddluje

presbytá od lodi; prmr jeho svtlosti 4 m.

Kostel jest o jedné lodi, která jest bíle uvnit i venku omítnuta

a beze vší úpravy. Délky má 12 m, šíky 6 m, výšky 7 -45 m. Základní tvar

její pdorysu jest tverec, jehož strana mí 6 m. Sklenuta jest kížové

jako presbytá. Skládá se ze dvou tvercových tvavée. Do každého pro-

lomeno ve zdi po oknu na stran jižní i severní, tudíž celkem tyi okna.

Vž tyhranná,*) zdná, vysoká až ku ímse stechové 15’65 m.

Pod ní širokým, plkruhem sklenutým obloukem pichází se ku kobce kí-

žov sklenuté a ku dveím kostelním. Nahoe vže na tech stranách okna

podoby stejné jako v lodi. Na vži stecha jehlancová, krytá taškami,

s kižem dvouramenným.

Oltá hlavni barokový, ze deva ezaný; sloupy vrtulové s jón-

skými hlavicemi nesou kládí
;
mezi nimi obraz louení sv. Petra a Pavla,

v rámu, nahoe barokov zprohýbaném. V nástavci boží oko. Po stranách

sochy sv. Václava a sv. Víta.

Oltá na pravé stran ze deva ezaný; tyi sloupy kandované

s jónskými patkami i hlavicemi uzavírají kapliku, v níž na dev nama-

lován jest obraz Navštívení Panny Marie; práce dosti slušná z konce

17. vku, zvýší 0‘64 w, zšíí 040 m.

Pod obrazem te se:

Bey Regírvng Des Hoch vnd

wohl Geborhnen Herrn Herrn
Carol Ferdinand des H. Róm.

Reichs Grafen von Waldstein

Der Hoch vnd Wohl
GEBOHRNER FRAVEN
Fraven Maria Elisa

BETH GRAFIN VON

•) O ni tukou za oltáem jest poznamenáno: L. 1826 jako uedník jsem na

tomto chrámé pi oprav pracoval, v kterém ase krásná vž, která ješt stát mohla,

se rozboila a tato >vodárna« pod správou Šmída derektora a Sedláka tesae zídila,

pi emž se celý kostel opravoval. V roce 1847 klešt železný se dávaly t jimiž jest

zdivo chrámu dvakráte staženo), pi emž se bílil; jako mistr jsem pracoval. Byl to

zlý rok korec žita stál 28 zl. Jan Samci, stavitel.
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Herr avf Swigan Mvnichen Gratz
Lavtzin Bensen vnd Gros Av
gest Der Róm. Kay. May. Wyrck
Lichen Cammerer Vnd Reichs

HOFRATH W1E AVCH IHRO MAY:

DER VERWTT1RTEN RÓM
Kávsserin Obrister Stal

MEISTER

Erb.

Waldstein Gebohrne
Gráfin von Har
RACH FRAVEN AVF

MOnchen Gratz
SWIGAN . LAVTZIN

Gross Avgest vnd

Benssen.

Erb

Oltá po levé stran é, devéný, s obrazem Matky Boží a dole

na zpsob tabernaklu zasklená skínka se soškou Panny Marie;

práce neumlá. Po stranách obou oltá akanthové rozviliny. Pol. 18. stol.

Kazatelna ptiboká, zdobená akanthem; na steše Kristus. Pol. 18. st.

Monstrance 051 m, práce tepaná, pozlacená. Na nodu te se:

Von M. J. FQrstin v. Thurn-Taxis geb. Gr. Eltz Ír Struch 1853.

Kalich pozlacený, novjší, 020 m.

Missale romano-bohemicum . . . Pragae Typis Archiepiscopalis se-

minarii in Aula Regia per Guilielmum Knauff anno MDCXC. K tomu jako

allegat jest pivázáno Commun . . sanctorum . . Litomericii Typis Francisci

Caroli Laube.

Zvony. 1. Mezi dvma pásky pricqueyovských rozvilin podél hor-

ního okraje otoen jest nápis:

ANNO 1682 IST DIE GLOCKE CZVR EHREN VNSEREN HERR GOTT
U: HEILIGEN PETRO V PAVLO GEGOSSEN.

Pod nápisem ovšeny jsou hlaviky pricqueyovské. Pláš zvonu roz-

vržen jest na tyi ásti: 1. Na vých. stran vyobrazen sv. Pavel se znakem

Pricqueyovým (I. P. a zvonek), 2. na západní stran sv. Petr, 3. na jižní

v tabulce umístn nápis:

D. WENCESLAVS CHRISTO. STIEPA

NOWSKI TVNC TEMP: CVRATVS VSCHEJANENSIS .

H: MARTIN GEORG DERON. HAVBTMAN.

Na severní stran (4.) v rámci:

BEY OBRIK : REG : DES HOCH. V :

WOHLGEBOHR : H : H : CARL FERD :

DES H : R : R. GRAFEN. VON WALDSTEIN
H : AVF SWIGAN LAVTSCH1N, NEUSCHLOS
V : BOH : LEIP.E RI : DES GULDEN FLUS
R : K : M : WIRKL : GEHEIMEN RATH ; CAMER
ERN, V : DER VERWIT : R : K : ORR : HOFMEISTERN

Erb.

Výška 0 64 w, prmr 0 80 m.
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2. Zvon prostední. Kolem hoejšího okraje ovinut vlys rozvilinový.

Pod ním obraz Matky Boží s dátkem a ješt níže nápis:

PÉÍ W: PÁNA FARÁE ANTONÍNA REJCHARDA,
S NÁKLADEM STRVSKÝCH OSADNIKV A GEGICH DOBRODINC
BYL TENTO ZWON DNE 13 CERVENE 1822 W PRAZE
OD PANA KARLA BELLMANA ZWONARE PELITÝ.

Výška zvonu 0'47 prmr 0 64 m.

3. Malý zvonek s obrazem sv. Jana Nepomuckého. Výška 0 23 m,

prmr 0 30 m. Po. 19. stol.

U silnice k Vlkav stojí HOSPODA, bývalý mlýn; kamenné sta-

vení, pízemek vysoký, v jehož štítu spatuje se ve štukovém rámu hiero-

gram IHS a letopoet 1690, ovinutý kolem vtévkovým dekorem. Na vrchu

gotické lilie.

Sukorady
mívaly ped lety DV TVRZE: první stála u cesty do Matrovic na vý-

chodní stran vesnice
;

tvrz vodní, kde sbíhají se strouhy od Matrovic

a Bechové. Dosud zachovala se ást vodních píkop, dubový trám v po-

toce; pi kopání pichází se na zlomky rzných pedmt, zámky a j.

Tvrz tato zašla v letech 1519— 1549. Ješt I. 1440 jmenuje se v držení

jejím Lapáek, též Lapaka ze Sukorad.

Druhá tvrz stávala proti staré hospod, kde jest nyní selský statek.

Tohoto gruntu nabyl Lapaka koupí od Kateiny z Kosoic 1457. — Týž

maje v držení Bezno, penesl tam sídlo své; ob tvrze zašly, 1. 1543 už

ani jako pusté se neuvádjí.

Na návsi na vysokém devném sloupu pod stíškou ZVONEK,
mající prmr 0 33 m, výšku 0’25 m. Podél vrchního lemu ovinut pásek

rozvilinový. Na plášti: sv. Václav; nápis: Tento zvonek byl zízen ná-

kladem obce Sukoradské 2. ledna 1750; relief ukižovaného Krista; nápis:

Znovuzízen v listopadu 1899. Ulil Arnošt Diepolt v Praze.

Uprosted návsi stojí SOCHA SV. VÁCLAVA, pískovcová, 3’20 m
vysoká, otoená tystrannou balustrádou z kamenných sloup. Socha

spoívá na hranolovém stylobatu s volutami po stranách
;
na prelní stran

ve výplni relief sv. Vojtcha, nad ním v ímse letopoet 1780. Nad tím

súžený podstavec bohat profilovaný a na nm socha svtcova, oštafírovaná.

Na zadní stran te se:

Ke czti a chwale

Bozi

geft wizdwizena

nákladem Obcze

zdegfiy.
Obnoveno 1899.
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U silnice na rozcestí k Husí Lhot KAMENNÝ KÍŽ, 3 5 m vy-

soký, pískovcový. Hranolový stylobat s volutami po stranách
;
na prelní

stran ve výplni relief Matky Boží Bolestné a pod ní letopoet 1712. Na
stylobatu podstavec zúžený, hojn profilovaný a na nm zasazen kíž

s rameny ukonenými trojlístkem. Na kíži plechový, pozlacený Kristus

Tuice,
ves nad Jizerou na bývalém panství brandýském, jejíž jméno povést od-

vozuje od Tyra, jednoho z vrah sv. Václava. Na návsi ZVONEK Ave

Maria, vysoký 0*27 w, v prmru 0'35 m. Kolem koruny ovinut jest páskem

rozvilinovým, plechovým, applikovaným; na plášti reliefy sv. Maí Majda-

leny a sv. Jana Nep. Dole pi okraji: WW I. W. K. 1801 .

Podle Adressáe, str. 86, bývala zde ped asy TVRZ, I. 1354 jme-

nuje se Jošt z Tuic pi osazení fary v Pedméicích (Lib. conf. I. 14).

Týnec,
obecn Tejnec, Týníce.

Sedláek X. 341 — Sládeek, Paméti o Dobrovici 423—428. — Sommer II. 41.

Na samém okraji jižním výšiny Chlumské rozkládá se vesnika se

dvorem poplužním a kostelem, jenž dominuje dobrovickému okolí. Pi
dvoe tomto stávala TVRZ, jež v 16. stol. znova byla vystavna; neza-

chovalo se z ní nieho, ani z bývalé fary johannitského ádu.

KOSTEL v Týnci, nyní sv. Ann posvcený, díve sv. Janu Kt

,

filiální, pipomíná se poprvé 1. 1255: toho léta Hostilka na Bezn daro-

vala jej kižovníkm svatojanským v Ml. Boleslavi, kteí sem knze podá-

vali. Po válkách husitských spravovali kostel zdejší knží evangelití: Heník

z Valdštejna dosadil sem Vavince Šubarta od sv. Jana v Ml. Boleslavi,

knze luteránského. V dob katolické, po reformaci, zstal filiálním a pi-

padl ku Dobrovici. Nynjší kostel vystavn 1. 1725 od Eleonory hr. Vald-

štejnské, paní na Dobrovici.

» Poet záduší Tejneckého* od léta 1684 vypravuje, že ješt 1. 1684

ano 1770 podáváno bylo v tomto kostele pod obojí. L. 1697 posláno

do konsistoe za dovolení ku stavb nového kostela. Léta 1711

dlána nová kostnice, 1 1817 pedsevzaty vtší opravy: dáno za práci

zednickou 720 zl., sklenái 427 zl., tesai 299 zl.

Kostel tento jest stavba baroková, orientovaná.

Pdorysem stavby chrámové jest kíž, v jehož západním konci stojí

vž, pojatá do stavby. Patero podvojných oken propouští svtlo. Nad
lodí pne se placka pi zdích kruhovými oblouky opíraná; závrek její
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zdobí obraz Nejsv. Trojice. Podprné tyto oblouky vycházejí z pi-

lastr oímsovaných, v rozích umístných. Nad presbytáem
pne se táž klenba, ale není tu podprných pás.

L. 1773 postavena nynjší sakristie na stran jižní.

Dolejší prostora vže pedstavuje sinec chrámový, nad ním

pne se kruchta, jež spoívá na dvou sloupích tyhranných; oblouky

jsou segmentové. Stecha kostela mansardová, na ní vž sanktusová.

Hlavní oltá (z první pol. 18. stol.). Dva okrouhlé devné
sloupy s korintskými hlavicemi nesou kládí. Do nho zasazen obraz

sv. Anny, jež v knize te, velmi slušný, jenž byl sem penesen

1. 1839 ze zámecké kaple v Dobrovici, když byla zrušena; ze 17. st.

Nahoe do nástavku zasazený 1. 1735 obraz Nejsv. Trojice maloval

neznámý malí pražský, jemuž za tuto práci dáno 45 zl. dle smlouvy

se stavitelem Kakou
,
jenž byl asi tvrcem tohoto kostelíka. Po

Oíir. 318. Týnec. Kostel. lánek vlysu Petra svonae.

stranách oltáe stojí sochy sv. Václava a sv. Jana Nep. Svícny
na oltái potem šest: dva z nich, po obou stranách tabernakula,

0 40 ;// vys, zdobené drobnými rozvilinami a se znakami M. D.

a C. D. v oválových štítcích, z 1. 1725
;

další dva 0‘34 m vys., se

srdcovými štítky, s letopotem 1698 a znakou W. H.. s ozdobou

kvtinovou; oba krajní 034 m vys.

Postranní oltáe: v právo s obrazem sv. Antonína
Paduanského, jenž sem byl penesen z Dobrovice 1. 1741;

konec 17. stol. Po levé stran Umuení Pán, postavený 1. 1824,

vesms v podob soch.

Kazatelna bez ozdob a bez ezby, z 1. 1742.

Obraz sv. Jana Ktitele byl sem penesen kolem 1. 1735

z Dobrovice a stával na druhém oltái; dílo mistrovské. Obraz
sv. Františka Seraf., v bohatém rámci ezaném, stával díve na

hlavním oltái, jejž 1. 1735 maloval neznámý malí; zavšen jest na

zdi v levo, kde díve býval vedlejší vchod do kostela, jenž byl tehdy

1. 1735 zazdn.

Mimo tyto zachovaly se tu obrazy sv. Maí Majdaleny a

sv. Františka Borgiáše.

Šoupli památek hist. a uml. Pol. okres Ml. -Boleslavský. 25
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to

L. 1737 zakoupen pro Týnec positiv od varhaníka z Vrch-

labí za 50 zl.

Zvony. Na kamenné vži visí dva zvony skoro stejn

velké, rzného však stáí; tetí malý v sanktuse.

1. Nejvtší má výšky 0 88 m, prmru T07 m. Kolem ho-

ejšího okraje nápis renaissanní : SLIT GEST KE CZTII A
KCHAWALE PANV BOVHV WSSEMOHVCZ1MV LETHA PA-

NIE MDLV (Facsimile obr. 317.) — Schází jen dodatek: skrze

Petra, zvonae boleslavského, z jehož rukou vyšel. Nápis spoívá

na pkn komponovaném vlysu kvtinovém (Facsimile obr. 318.)

Uprosted plášt na jedné stran erb pána z Krajku, patrona, na

druhé pak v kartuši nápis:

TENTO ZWON GEST SLIT LET

HA 155V *) ZA PANOWANI VR

OZENEHO PANA PANA ARN

OSSTA KRAG1RZE ZKRAYKOV

AN . MLADÉM gOLESLAWI

S POMOCY GEHO MILOSTI

2. Druhý, menší zvon, má výšky 072 m, prmru 0 94 m
Kolem hoejšího lemu nápis gotický (facsimile obr. 319).

Tetí zvon byl prý dle Sládekových Pamtí slit od Prie

qneye v Ml. Boleslavi a ml legendu: » Sit nomen domini bene-

dictum in seculum* — jako se te na Pricqueyov zvonu

v Dobrovici. Než takových vcí jsem tu nenašel, ale na zvonku

v sanktuse nápis: S. FLORIANE ORA PRO NOBIS 1727. Pod

ním relief sv. Floriána. Patrn, že byl pelit od Pricqueyova

syna Mikuláše léta výše jmenovaného 1727. Výšky má 0'2l m,

prmru 0'23 m.

t

Úhelnice Ouhelnice.
Ves v lesích, která mla svou vlastní nkdy TVRZ:

1. 1440 na sjezdu v Nymburce jmenuje se též Vršek z Úhel-

nice. Od 1. 1525 pipadla s Volenovicemi ku statku msta

*) íslice 5 jsou v originálu obráceny.
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Ml. Boleslava. Na tento rod upomínají dva rybníky: Dolení a Ho.
Vrškovský, nyní lesem zarostlé, nad Husí Lhotou.

Uprosted vesnice na vysokém sloupu devném, pod stíškou ZVO-
NEK, nepístupný. Kolem hoejšího kraje pásek rozvilinový, na plášti

relief sv. Donáta, kleícího, pod ním: S. DONATVS; na stran protjší,

západní, relief sv. Vojtcha a pod ním: I: W: K: 1795 (Jokannn Wenzel

Kiihner).

Újezdec *« Oujezdec.

Valy viz Volenovice.

Vinaíce.
Sedláek, X. 338. — Stádeek, Dobrovice 365. — echy XII. 432.

Vinaíce, »Nový Valdštýn*, kterýž název se neujal, vypínají se na

jižním okraji velebného Chlumu a vévodí kraji dobrovickému.

Byla to prastará država pán z Chlumu; pipomínají se již v první

pol. 13. stol. L. 1320 na TVRZI vinaické sedl Byen z Vinaíc. Od
pán z Klinštejna v 15. vku vystavn zámek. Od 1. 1517 drželi je

Cetenští z etn, kteí jich 1. 1623 konfiskací pozbyli. Adam z Valdštejna

zámek pestavl (kolem 1. 1638), jak se dosud zachoval — nese tudíž ráz

17. století — a nazval jej Nový Valdštejn. Postavil jej na vysoké terase,

o dvou patrech, se dvma vžemi v rozích a šindelovou stechou.

Pi zámku jest panský dvr, moderní. Adaptace z osmnáctého

století; tak pistavno bylo severní kídlo bhem 18. stol., jakožto konírna,

v pízemí, s malými okny obdélníkovými a barokním štítkem na severním

prelí.

ZÁMEK jest budova dvoupatrová, z pískovcových kvádík a cihel

kolem 1. 1650 vystavná, podélná, krytá moderní valbou, vže stanovou,

v prelí v rozích se dvma rondelly osmihrannými. (Obr. 320.) Stny
jsou hladké, lenné podélnými hsenami a pilastry bez hlavice

;
okna mají

pískovcové opažení, v pízemí s vyloženou ímsou nadpražní, v patrech

jen s chambranou.

Vnitek. Okna a dvée moderní, klenutí valené s lunetami nebo kí-

žové bez žeber; v pokoji na východ klenba valená se štukovými žebry

oválovými, na jichž prsenících rosety plastické, jmenovit bohaté na

prostedním. Žebra zabíhají do roh, na stnách jsou oble natažena.

Portálky s pískovcovým opažením, nad nimi rovné ímsy.

Rondelly jsou v pízemí uvnit kulaté, sklenuté kopulí. Do pater

vede stoené schodišt, vyzdné kolem dutého válce na elipsovitém základ.

25*
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Stropy v prvním i druhém pate povalové. V druhém poschodí

krb s pískovcovým rámem a se zbytky maleb na stn: rozviliny ba-

rokn stylisované ze druhé pol. 17. stol.

Druhé poschodí zpustlé.

Zámek nemá portálu, jen prostými novými dvemi se do nho vchází,

do místností, které slouží za byty panským úedníkm a zízencm. Pí-

stup do zámku jest panským dvorem, branou, pi níž stojí hospodáské

stavení (býv. ovín), se štítem obráceným ku vsi, jenž nasvduje 17. stol.

Obr. 320. Vinaíce. Zámele. Pohled se strany jižní.

Na návsi stoji KAPLIKA vystavná I. 1840, obnovená 1. 1901.

V ní jest soška P. Marie, obrazy Zvstování Panny Marie, Nejsv. Trojice

a sv. Václava. Na kaplice zvonek v prmru 0 22 m, vysoký 022 w,

z téže doby.

Vinec chybn Podvinec.
J. E. V ocel, Grundzíige der b6hm- Alterthumskunde (1845); týž: Kunstarch. Berei?.

Bóhmens: týž v Akademii nauk 1852. — Ferd. Mikovec, Starožitnosti II. 178. —
P. Ferd Lehner v Methodu XVII. a Dj. umní nár. . — Ad. Peenka ve druhé

zpráv Spolenosti pátel starožitností. — B. Grueber ve zprávách c. k. centrální

kom. pro zachování histor. památek 1856: týž: Die Kunst des Mittelalters in Bóhmcn.
— Arch. Pam. II. 123. — V. Kugler, Die Geschichte der Baukunst, Stuttgart 1858,

II. 546. — A. Mu ller, Kart der mittelalterlichen Kirchenarchitektur Deutschlands.

— Dr. Jos. Neuwirth, Geschichte der bilden. Knste in Bóhmen. — Jind. Ottc
Handbuch der christl. Kunstarchaeologie des dcutschen Mittelalters. — Schnaasc,

Geschichte der bildenden Kúnste.

O praehistorickém nalezišti ve Vinci Arch. Pam. XV. 687.

Vinec, ves nad Jizerou, 3 km jihoz. od Ml. Boleslavi vzdálená, se

starožitným KOSTELÍKEM SV. MIKULÁŠE, jenž nazývá se obecn
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Obr. 321. Vinec. Kostel >v. Mikulále. Strana severní.

• vinecká kaple*, filiální, píslušný farní správou k Ml. Boleslavi, ale pod

patronát dobrovický

Pipomíná se již ve 12. stol. mezi farními kostely dkanátu kamene-

ckého; dle knih konfirmaních 1. 1354 po smrti plebana Martina od Zdi-

slava ze Zvíetic podán jest knz Hanek. Ješt 1. 1425 podán do Vince

knz Václav, z ádu svatojanského, jenž v kostelíku tom církevní správu

vykonával za válek husitských. Od té doby jest filiálním.

Je to orientovaná budova románská z r. 1165, jak hlásá letopoet

pod triumfálním obloukem (v právo), v novjší dob i do okna v presbytái

vpravený. Opravován byl v letech 1564, 1697, 1722 a 1886; všechny tyto

opravy byly podízeného zpsobu, aniž setely jeho pvodní ráz; po oprav
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I. 1697 byl znova vysvcen, pi poslední 1. 1886 byly i základy podchyceny.

Práce tyto dle návrhu a pod egidou inž. Peenky provádl boleslavský

stavitel Josef Mráz.

Kostelík rozmr skrovných, skládající se z lodi do tverce založené,

5 69 m dlouhého, 5*30 m širokého, a knžišt 3 60 m dlouhého, s nímž iní

celá délka stavby 10 80 m. (Obr. 322.) Kryt jest jehlanem komolým,

šindelovým, na na nmž vžika se stechou stanovou a bání. (Obr. 321.)

Obr. 322. Vinec. Kostel tv. MikuláSc. Pdorys.

Zdivo jest nejsilnjší na jižní stran lodi, v nmž jest schodišt

1'72 tn, na stran západní a severní 145 m\ v presbytái na východní

stran 135 w, ostatn 110 m. (Obr. 322.) Vystavn jest z pískovcových

kvádík, tesaných, vrstvených a vázaných. Dole otoen jest soklem,

v presbytái vyšším nežli v lodi — pro vtší svah terrainu na stráni k Jizee.

Presbytá. Na nárožích stojí oblé píporné sloupky (4). (Obr. 323.)

Jich patku tvoí sokl kolem se vinoucí, jen že spodní deska jest rozšíena
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a pidány nárožníky ve zpsob zvíecích drápk. Dík jest oblý, polokruhový,

hladký, hlavice nad prstencem krychlová, jejíž plochy jsou ozdobeny reliéf-

ními ornamenty z palmet, roset, eménkových motiv. Mezi sloupy stny
jsou hladké, jen po krajích táhnou se lišeny, profilované žlábkem a pravo-

úhlými ústupky a spojené nahoe vlysem obloukovým. (Obr. 324.)

Nad tímto podímsovím táhne se z u boe z, i kolem hlavic sloup se

oblomující; nad ním ímsa, profilovaná oblounem, s palmetovým vlysem

Obr. 323. Vinec. Kostel sv. Mikuláše. Presbytá od východu.

(Tento zuboez i ímsa prodlužují se i na východní stran lodi, pipojujíce

se tam k nárožní lodní lišené.) Okna (3) ve zdi jižní, východní i severní,

plkruhová, špaletovaná, jichž ostní má profil: ústupek, šikmá špaleta

úzká, ústupek široký, do rohu vstaven obloun ; vnjší arkáda profilována

dvma ústupky, dlenými plochým žlábkem.

Lo, tystranná, s lisenami na nárožích a uprosted stn, kteréž

již zvenku ukazují vnitní rozdlení chrámu: na lo a emporu. (Obr. 321.)

Kolem nich se sokl oblomuje. Podímsoví a ímsa se neuchovaly, stopy

jich na severní stran se spatují. Stna západní jest hladká, bez otvor.

Stna jižní: v pravé polovici okno do lodi úzké, polokruhové, s tímto

ostnim: ústupek, špaleta šikmá, ústupek, vnjší archivolta profilovaná

žlábkem mezi dvma ústupky. Jeho výška 1T5 w, šíka ve svtlosti 0 20 m,
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špaleta vnjší 1 m. (Obr. 325.) V levé polovici otvory do schodišt: níže

otvor kruhový (obr. 326.) s hranou skosenou, na níž jsou nasazeny bobule;

výše okénko podélné, polokruhov peklenuté, špaletované, rovnž s bobu-

lemi po hran archivolty. (Obr. 326.) Stna severní: V levé polovici

okno do lodi, shodné profilem i rozmry s obdobným na stran jižní;

v pravé polovici bohatý portál (obr. 327., 331.), nad ním lišeny spojeny

jsou obloukovým ímsovím, nad ním zuboezem a ješt výše dekorativní

ímsou, která ukonena jest po stranách dvma maskami a ozdobena

» c S_ v

E !

—
'

:

'
* m.

Obr. 324. Vinte. Kostel sv. Mikuláše. ímsa s palmetovým vlysem, suboes, obloukový vlys,

hlavice nárolnlcb pipor na knílišti.

adou oblouk s palmetami (v reliefu). Nad touto ímsou proraženo

okno (obr. 328.), vedoucí na emporu s profilovaným ostním: oblounetn,

žlábkem a nkolika ústupky. Uvnit ržice s kružbou: gotický tyrhst

pruhový.

Portál (obr. 321., 327., 331.) už zmínný jest bohaté vypraven, s ostním

mnohonásobné profilovaným, vystupujícím z líce stny. Svtlost otvoru do

výšky 2 05 m
t
do šíky 0'82 m; otvor tento jest podoby tyrstranné. Ostní

o dvou pravoúhlých ústupcích, nároží ústupk profilováno žlábky a oblou-

nem. Do kout ústupk vpraveny polosloupy s hladkými díky a krychlovými

hlavicemi, jichž plochy jsou zdobeny palmetami, eménky a adami hrub
tesaných lístk jazykových, nad sebou seazených. Ústupky i sloupy mají
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Obr. 333. Vmec. Kojící IV. Mikuláše. ei podélný.
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spolený sokl, na rozích pak nárožniky mušlové. Nad celou soustavou

touto táhne se ímsa nábžníková, bohat oblomovaná, o tech láncích

(krycí desce a dvou oblounech). Archivolty polokruhové odpovídají dole

ústupkm a sloupm: nad sloupy jsou oblé, nad ústupky hranaté; jich

nároží jest stejn profilováno. Nad portálem tympanon polokruhový,

otoen jest známým obloukovým vlysem {téhož typu jako v presbytái);

v ploše relief: Kristus na kíži, jemuž se koí dv osoby mužské. Z líce

stny vystupuje archivolta hranolová a oblounová, ob neseny párem

pilí hranolových a párem ped n postavených sloup. Sokl i ímsa

nábžníková prodlouženy i na tyto hranoly a sloupy. Sloupky tyto mají

ješt patky: desku, attickou patku se tymi mu-

šlemi; dík vrtulovit rýhovaný, hlavice kalichová,

obstoupená tymi ptáky (pávy a holubicemi) s roz-

taženými kídly. Celková výška portálu 4 w, šíka

3 84 tn.

Vnitek.
Presbytá uzaven temi stranami osmi-

úhelníka, jež mají šíku 1*25— 1*80 tn, vlastn tverec

se skosenými rohy. (Obr. 322.) V koutech stoji

pí póry (4), s patkami attickými na desce, s nárož-

níky, oblými díky a hlavicemi, jež tvoí ímsa kolem

obíhající, téhož složení jako ímsa nábžníková na

portálu. Okna téhož ostní jako vnjší. Klenba

koncha nepravidelná, novjší, která není v kon-

struktivném spojení s píporami, s moderní freskou

(z r. 1888). Její výška 6*60 tn.

Oblouk triumfální 6’50 tn vysoký, 3 ni

široký a 1*05 tn silný, polokruhový, s užší archi-

voltou hranolovou do stedu vsazenou, nesenou

dvma polosloupky o týchž patkách a dících jako

u ostatních, jen krychle pod patkou jest vyšší
;
dík

ukonen prstencem; hlavice krychlové s rohy ubra-

nými, jež zdobí relief z eménkových ornament. (Obr. 329.) Patky jsou

vysoké 0*355 tn, široké 0*60 w; díky vys. 3 30 w, silné 0*37 w, hlavice

vysoké 0 32 tn, šir. 0 45 m. ímsa oblomuje se i kolem tchto sloupk.

Lo dlouhá 6'55 m (s podruchtím), široká 5*25 m, vysoká do stropu

8*85 tn, podkruchtí dlouhé 3*80 tn, široké 5*30 tn, vys. 3*65 tn. Jak zvení už

naznaeno, jest rozdlena lisenami z polovice na lo, z polovice na emporu

s podkruchtím. (Obr. 321., 322.). Stny jsou hladké. Zdivo ustupuje na stran

severní jednou, na jižní pak, kde jest schodišt (ve zdi), dvakráte. Pod

stropem povalovým moderním okna s týmž profilem ostní jako zvenku.

(Obr. 325.) — Schodišt, v síle jižní zdi a osvtlené dvma okny od

strany jižní : širokým 018 tn, vys. 0*45 tn, jedním od východu 0*12 tn širokým.

18 schod vede smrem k západu na emporu, k portálku s hladkou archi-

- /Cv i*!m

. _ ». .*5.

7- .
<-* .5

Obr. 326. Vinec. Kostel

sv. Mikuláše. Okno a okrouhlý

otvor do schodišti.
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voltou — odtud schodišt pechází do zdi západní a ponkud se zužujíc

po 21 schodech vede na pdu a na vž. I zdivo schodišt jest z pískovcových

kvádík, strop jeho vrstven stupovit kvádry.

Uprosted lodi stojí mohutný pilí tyrboký (obr. 322., 330.), jehož

pdorys mí 1*35 m X r05*», s rohy skosenými, soklem a ímsou profilo-

Obr. 327. Vinec. Kostel *v. Mikulálc. Portál.

vanou (lánky jako na portálu). Na pilí jsou sklenuty dva polokruhové
v oblouky zvýší 288 zšíí 170— T80 m, nesené u stn severní a jižní

p o 1 o p i 1 í i. vysokými 2 - 10 m, šir. 135 m, plochými, se stejnými sokly

a ímsou. Hranolové jejich archivolty jsou neseny na onom pilíi stedním

konsolami a na pízedních polopilíích polosloupy s patkami (jako v pres-

bytái) a hlavicemi krychlovými, ubranými, s prstencem a ozdobou palme-

tovou a eménkovou. (Obr. 329.)



Obr. 329. Vinec. Kostel sv. Mikuláše. Hlavice a patky pípor.

na triumfálním oblouku: a v levo, b v právo; B pod emporou : a v levo, b v právo.
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Podkruchti zabírá vtší polovici lodi : 5‘30 m ší., 2‘50 m (i s plochou

pod oblouky 3 80 ní) dlouhé; sklenuto jest dvma kíži bez žeber, s oste

vyznaenými hranami, jež jsou dleny pásem 0 50 m širokým, openým
o konsoiu, na zdi západní o pilí plochý s patkou a ímsou jako na portále.

Obr. 330. Vinec. Kostel se. Mikuláše. ei piný emporou a hlavním portálem.

V rozích cípy kíže vybíhají oste. Stny jeho jsou hladké: do stny
severní vyražen portál, sklenutý uvnit plochým obloukem. Na dvéích

barokní zámek, vedle zazdná pískovcová kropénka renaissannf.

Na obloucích tchto a pilíi stedním zbudována jest ze dlící
emporu od lodi. (Obr. 330., 331.) Jest prolomena ve stedu otvorem s polo-
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kruhovým obloukem, s vysazenou hranolovou archivoltou a slab vyloženými

hranoly v nábhu. Po stranách dv okna podvojná (obr. 333.), stejná,

vysoká 123—130 m
t

šir. 0*73—0 82 *», dlená sloupky vysokými 0 82 až

088 m\ jich patky 0‘27—029 m šir., díky 050—0 55 m vys., hlavice

018— 019 m vys. 1. Sloupek v pravém okn: deska, na ní patka s vy-

sokým lánkem, žlábkem a osmibokým plinthem, s mušlemi v rozích
;
dík

Obr. 331. Vinec. Kotle) iv. MikulíSe. Horixontálni let emporou

osmiboký, vzhru se zužující, s prstencem osmihranným, plochým
;
hlavice

krychlová, v jejíž plochách jsou vytesány kíže v kruzích, palmeta a p.

ímsa nábžníková pechází zvolna k síle zdi, na konci váleky. 2. V levém

okn sloupek: deska, patka attická se siln vyvinutým spodním lánkem
a mušlemi; dík ze svazku ty sloupk nahoru zúžených, na talíové

patce a s prsténcovou hlavicí; hlavice široká, krychlová, zaoblená, ozdo-

bená dvma oblouky na každé ploše. Nábžník jako první.

Empora se vchodem polokruhovým od strany jižní, s oknem rži-

covým od severu (s týmž profilem jako na vnjšku), sklenuta jest obdobn
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s podkruchtím dvma kíži bez žeber s hranami. (Obr. 331.) Klenba jest dlena
pásem polokruhovým, hranolovým, openým o konsolu krakorcovou,

oímsovanou a naproti o polopilí nástnný s patkou a ímsou (jako v lodi),

ped njž postaven jest polosloupek s patkou profilovanou, s nárožníky,

Obr. 332. Vinec. Kostel sv. Mikuláše. Stední oblouk empory.

prstencem, s hlavicí krychlovou, zdobenou adou soustedných polokruh.
— V rozích pod cípy klenby postaveny jsou sloupky (6) o stejných

patkách, s nárožníky a rzn zdobených hlavicích, s ímsou, jež všude

stejn jest profilována. — Na stran severní, kde jest okno kulaté (rži-

cové), ustupuje zdivo kolem okna pravoúhle. Dva sloupy na stn vý-

chodní nemají dík ani patek (obr. 330., 332.), jsouce perušeny vy-
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klenkem pro varhany. — Uprosted oné východní zdi známý již otvor
(obr. 330., 332.) polokruhový do empory vypraven jest bohatým ostním

o dvou ústupcích; nároží stejn jako na hlavním portále profilováno, v rozích

Obr. 333. Vinec. Kostel iv. Mikuláše. Sdružená okna v eropoc. Jich pfíný ez.

sloupky s hlavicemi, jež zdobeny jsou palmetami; archivolty oblé i hranolové:

dole spolený sokl známého už profilu. ímsa nábžníková není. Nejkrajnjši

archivolta ozdobena obloukovou ímsou známého typu (obr. 332 ).

Nábytek, všechno zaízení kaple moderní.
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Zvony visí na vížce devné, postavené na spodní budov kamenné,

kam tsnými, temnými schdky tžce se stoupá. 1. Vtší, od boleslavského

zvonae Petra, má výšku 0'53 m, prmr 0 76 m. Ucha ozdobena jsou

provazci pletenými. Kolem horního okraje dvouádkový nápis:

L€TKh PHHIG MCCCCCXXXXXII T6HT0 ZWOtt GfiST SLIT $ —
Kfc (ICTY K K Clh^KLt PflUV BVOhO V/SS6HOVOZVMV SKRZ6

peTRfl

Na plášti reliefy sv. Mikuláše a sv. Jana.

2. Menší zvon, prmr 0 505 *», výška 0 42 m. Na plášti holý. Kolem

hoejšího okraje gotický nápis. (Obr. 334.)

šumíš PDtiaigsPftnuuou o$IN ftbBSnltCftftlllfreu uatuisap
ofltovuius:

Obr. 334. Vinec. Kostel sv. Mikuláše. Nápis na svonu fis. 2.

Vodice,
nyní »Dolanský statek*, nazvaný po majetnících ze 17. stol., býval deskovou

državou: vladykové v držení toho zboží zvali se z Vodic, též z Odic-

Na zaátku 15. stol. byly v držení Johannit u sv. Jana v Ml. Boleslavi.

L. 1436 pipomíná se Smil z Vodic; 1. 1498 Šimon Dalibh z Vodic, od

nhož koupila Vodice obec m. Boleslava Mladého, jež vtšinu polí roz-

prodala spolusousedm. TVRZ, která se tu pipomíná ješt v 1. 1521— 22,

koupil boleslavský fysik a impressor M. Mik. Klaudyanus, jenž odkázal

ji Bratím.

Volenovice.
Sedláek X., 42 .

Bývalá TVRZ, která se ve 14. a 15. stol. astji pipomíná. L. 1525

tvrz pustou prodal Markvart Frycek z Dalimic mstu Boleslava Mladého.

L. 1595 se tvrz ješt uvádí. Pak zašla úpln a v 18. vku povstala tu

vesnika. Z bývalé tvrze, jež stála na jižní stran nynjší vesnice, za-

choval se jen píkop, podoby okrouhlé, v prmru asi 200 m. Hloubka

jeho jest místy 2 m. Svah ml ku stran východní. Na míst tvrze jest

pole. Pi tvrzi býval dvr popi., jenž byl rozprodán sedlákm ve Stakorách,

v Husí Lhot . . .

Vrutice Kropáova.
Sedláek X., 395; Sommer IV., 83; Adresá 79.

Na míst, kde se v krepích epa ukládá, objeveny: a) kostra s ozdo-

bami bronzovými; b) na výšin »Žákovci« nalezeny kulturní jámy, pazour-

Soupis památek hist. a uml. Pol. okres Ml. -Boleslavský. 26
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kové zbran; c

)

na poli ke Krpm popelnice; d) na míst, kde vrutická

cihelna stojí, našly se zbytky mlat, mlýny kamenné. (Pam. Archaeol.

XII., 437.)

Nkdejší TVRZ stávala na ostrožn eené >Na hrádku*, z níž se

nic nezachovalo. Odtud se psal Markolt z Vrutice, komendator svatojanský

1. 1385. Z potomních pán vrutických známjšího jména jsou Valkounové

z Adlaru, Hrzanové z Harasova, jimž byla 1. 1622 zabavena a prodána

Filipovi Fabriciovi z Rosenfeldu a Hohenfallu. Dcera, která ji zddila,

vdala se za Zikm. V. Kropáe z Krymluva, odtud se zove Vr. Kropáova.

L. 1877 koupil ji Jan Faltys z Trutnova.

Uprosted vesnice nad kaplikou mezi tymi sloupky pod stíškou

visí ZVONEK, široký 0 43 w, vysoký 0 37 m. Na plášti se spatují na

jedné stran relief sv. Petra a Pavla, po druhé stran veliký erb a nad

ním pt menších erb; pod nimi dole:

«—
•> I : G : K : 1763. ( Johantt Georg Kiihner).

Všelisy.

Vank, 101; Sedláek X., 389.

Nalezeny zde kroužky esové a denárky Betislava II

Všelisy náležely 1. 1180 chrámu sv. Vita v Praze. Ve 14. stol. jmenují

se ve Všelisích nkteré vladycké rodiny. V 15. stol. stávala zde TVRZ;
1. 1566 nazývá se stará, t. j. pustá, jež asi tehdy zašla. Od 1. 1586— 1657

drželi Všelisy Bzenští z Prorubí na Bezn, od 1. 1657— 1795 pánové

z Vžník, od 1. 1827 Šporkové. Nynjší zámek byl vystavn 1. 1832.

Uprosted Vel. Všelis na kamenné, tystnné KAPLICE, v níž

kíž a obraz Panny Marie, visí zvonek, mající prmru 0'41 m
t
výšky

0'34 m. Pi hoejším okraji bordura: v kruzích zavšené festony Na plášti

reliéfy sv. Josefa a sv. Aloisia. Pod sv. Josefem vyraženo:

Od Vel. Všelis na sever, za struhou jsou Malé Všelisy, v nich

KAPLE sv. Václava, vystavná 1. 1840.

1 . G . L . 1739.

Zalužany,
starobylá TVRZ; za krále Jiíka jako odúmr dána Michalovicm 1468;

od té doby zstává ve svazku se zbožím michalovickým, pozdji e.
boleslavským, pak kosmonoským. Tvrz zašla, zstal poplužní dvr. Zalu-

žany jsou prý rodištm proslulého botanika a lékae Adama Zalužanského.

U dvora SOCHA SV. PROKOPA, velice sešlá, kterou 1. 1748

rektor piar. škol kosmonoských svtil.
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Zámostí
viz Krnsko Doleni a sv. Jií pod Krnskem.

Zdtín.
L. Š. Mésto N. Benátky 1865.

Ped vesnicí, u silnice chottovské, pedhistorickó nalezišt s kostmi, popel-

nicemi, bronzy . . .

Bývalá desková država a pi ní zajisté TVRZ. L 1189 drželi ji

Johannité, v husitské dob byla v držení Václava Myšky z Hrádku, jenž

Obr. 335. Zdétln. Kostel Viech Svatých. Pohled od východní strany.

Husa do Kostnice provázel. Císa Zikmund zastavil Zdtín Janovi z Kun-

valdu na Dražících, s nimiž ostal pak trvale spojen.

KOSTEL VŠECH SVATÝCH, filiální, píslušný k N. Benátkám,

pipomíná se 1. 1260 jako farní (Lib. conf ), 1. 1392 plebán Lupus za-

26*
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mnil si Zdtín svolením velmistra Johannitského Hereše ze Zvíetic

(Tadra III., 339).

Kostel gotický ze XIV. stol
,
uprosted vesnice, na hbitov (starém),

orientovaný. Kryt jest prejzy, s vží na západ (barokní), se sanktusem,

stavn z lámaného kamene.

Presbytá zaven jest pti stranami osmiúhelníka. Pt oprák na

lícních stranách pískovcových, 065 m širokých; na nich ústupek s ímskou
ze spoda profilovanou plochým žlábkem ; svršek skosen a kryt prejzy.

Kolem ceié budovy i sakristie obíhá trnož sešikmený, 0 78 m vysoký.

Okna goticky lomená, hladce špaletovaná. Stny hladké. (Obr. 335.)

Vž podoby komolého jehlanu
;
stny hladké,

nároží s pilastry. Na západní stran vchod s pís-

kovcovou chambranou, nad ním nkolikanásobná

abrakovitá kartuš a ímsa. Okno v prvém pate

oválné, jinak okna široká, segmentov zaklenutá.

Ve druhém pate hodiny. ímsa rovná, stecha

stanová. Na jihu pistavn šnek s okénky stílno-

vými, se stechou prejzovou.

Vnitek: Presbytá zaven pti stra-

nami osmiúhelníka, jehož strana mí 2*15 m.

Délka presbytáe 7 75 m, šíka 4 86 ?n. (.Obr. 336.)

Okna ti gotická, neprofilovaná, vys. 2 60 w,

šir. 0 74 m. Klenba : závr o šesti žebrech profilu

hruškového (obr. 336., 337., 338.) se svorníkem

hladkým, kulatým. Pízední archivolty v lunetách

z pískovce. Kíž o hladkém, okrouhlém svorníku,

oddlený žebrem, rovnž spízedními archivoltami.

Žebra jsou nesena konsolami (obr. 338.) ve výši

od zem 3‘58 w, všechny, o pti stranách osmi-

úhelníkových s dvojitým plinlhem:

1. v levém kout triumfálního oblouku otlu-

ená maska;

2. pás rozvilin vysoko plastických, pod ním maska;

3., 4., 5., 6 , 7., 8 ,
masky rzné podoby.

Výklenek olejní vysoký 050 m, šir. 0 30w; kolem rám s profi-

lovaným žlábkem, ukonený špikou — nejspíše otluená to kytka. Panel

s gotickými nosy. Sanktuarium (obr. 339.) vys. 110 m, šir. 050 m.

Výklenek podélný, rám šikmý se žlábkem, koní oslím obloukem a vybíhá

v kytku, pod níž ímska, zpod žlábkovaná; na archivolt ti a tyi kraby.

Panel, gotické nosy, v nichž zase nosy, jichž rohy jsou zakoneny liliemi.

Miž z plochých prut, pravoúhle se protínajících, v prsenících na štítku

rosety; zámek gotický.

Ve stn severní barokní vchod s rámovým pískovcovým opa-

žením, vedoucí do sakristie pvodní, dlouhé 405 m
t

šir. 315 m,

Obr. 336. Zdétin. Kostci

VSech Svstých. Pdorys.
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s klenbou goticky valenou
;
okno a vchod zvtšeny. Ve východní stn

zachován výklenek pro oleje vysoký 034 w, s pískovcovým opaženim

gotickým, s otupenými hranami.

Triumfální oblouk široký 388 m, silný 070 m, pískovcový,

hrotitý. (Obr. 337., 340.) Oblouk s obou stran sešikmený, profilován ve výšce

Obr. 337. Zditin. Kostel Všech Svatých. Pohled do kniiišti pfi restaurováni I. 193.

od zem 2175 m na ob strany hlubokým žlábkem, dvma ústupky a tvrt*

kruhovým oblounem. Sokl pokrauje ješt po severní stran lodi.

Lo obdélná, dlouhá 8*35 w, šir. 7*05 ;//, se dvma okny svrchu,

polokruhovými, zbarokisovanými, se stropem na rákos se štukovým zrcadlem.

Na západ vchod segmentový, moderní vede do podkruchtí vže, jež

sklenuto jest kížov s lunetami, barokn; prvé patro vže sklenuto též,

druhé s povalem, zvonice.
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L. 1903 zrestaurován. Pi restaurování objevena na jižní stran dv okna gotická

(po obou stranách nynjšího), hluboce špaletovaná, o '/* nižší nežli v presbytái: vys.

1*50 m, široká 0’53 m, s pískovcovým ostním, pvodní. — Na severní stran lodi odkryt

gotický portál s opažením pískovcovým, profilovaným : žlábkem, oblounem
;
spodek jeho

zazdn cihlovým soklem. Druhý portál barokní objeven ve vži, segmentový, maltou

zakrytý.

Uvnit na zdích presbytáe našli jsme a po nás jiní freskové malby z konce

14. stol.: Na klenb kolem svorníku ve tyech kruzích symboly evangelist Pán,

ovinuté vtvovím barvy ervené. Za oltáem v závru rzné malby: Kalvárii, nahoe
jakási staveni. Na zdi po strané evangelia rozdlené nati pole: 1. texty z písma svátého

Obr. 338. Zdtín. Kostel Viecb Svatých. Kontoly v kníliJti. Profil lebra.

ve dvou sloupcích, latinský a eský; 2. veliký freskový, pkn kolorovaný obraz: Kristus

Pán (za ním Panna Maria a apoštolové) pijímá híšnici (obr. 341.); 3. biblické výjevy (6)-

Po stran epištoly po celé délce stny Ukižovaný: pod ním temi ádky latinskými

rozdlena jest stna na tyi pole, v nich obrazy obsahu biblického.

Oltá z r. 1682. Mensa z pískovce se soklem a stolem sešikmeným

bez profilu. Tabernakl novjší, bez ceny. Oltání obraz na plátn pedsta-

vuje svaté v nebi, jasného koloritu, slušný v kresb z XVIII. století.

Po stranách obrazu dva korintské sloupy, na dících ovinuty vtévky

s listy lipovými, kládí s prostou, oblomenou ímsou a úseky ímsy seg-

mentové; nad tím polopatro s vrtulovými sloupky korintskými, ovinutými

révou. Kládí štítkov zlomené. Na vrcholu na ramen akanthovém ter

Digitized by Google



407

s monogramem I H S ve zlatozái. Ve stedu

na plátn oko Boží s andly. Po stranách

hlavního obrazu sochy sv. Václava a sv. Zik-

munda, slušné; nad nimi krabatiny; na kládí

andílkové. Nad obrazem v kartuši:
L̂> . Lj .

Po stranách oltáe jednoduché brány se

dvemi, nad nimiž ve vlysu letopoet 16—82.

Oltá sv. Jana Nepomuckého
z polovice 18. stol., s obrazem sv. Jana al-

mužníka, na plátn, ztemnlého koloritu, rám

rocaillový, po stranách vásy s kyticemi;

v nástavci v paprscích jazyk sv. Jana. Sošky

svtc ádových. tyi svícny cínové, ba-

rokní, souasné.

Kazatelna chudá, bez ceny, z po-

átku 19. století.

Kruchta devná, varhany nové.

V sakristii dv barokní kredence,
bezcenné.

Pod kruchtou zpovdnice,* bez ceny,

z konce 18. stol.

Obrazy: sv. Jana Nepomuckého a

sv. Antonína na plátn, z po. 18. století*

Uzdravení Lazara, bez ceny, z konce

v sále sloupovém, barokovém s v. Mikuláš
poznamenáno

:

4=4=4=^
(

Obr. 339 Zditin. fíoitel VSech Svatých.

Sanktuariura.

18. století. Obraz z 1. 1763:

s mšcem. Na zadní stran

Henío obra| na froug nabíab bal pojlaroiít pan Jraníifleh

^roactina faufeb obcjc JBbiciinfhc na toiecjnau JBamaíhu. Ería 1763 ben

2. Bec|emb. Wenzl Slánský 1864.

Zvony na vži kostelní:

1. Nejvtší z nich má výšky 0 76, v prmru 0 98 m. Kolem horního

okraje nápis dvouádkový, gotický: (Vladislavská koruna a W) Jí nati-

uitaír (írisíi JGtnno bontini miUrstmo quaíuor ceniesmo nonagcsinto ocfaoo

Iaus sumo rebbafur

|j ,§ratisime brate mate oirginis mrmovafnr íjoc opus ronfía . um
esí per magistrm egibium nour riuitaíis pra-

gensia (Facsiinile obr. 342.)

2. Výška 0 8 w, prmr 0‘80 tn. Ucha

s maskami. Kolem horního kraje vnec vaví-

nový. Pod ním nápis: + i**" SANCTCTE
WENCESL/E ORA PRO NOB1S ANNO DO
MINI 1687.

Pod tím pásek z drobných rozvilin, ovšený
Obr. 340. Zdítln. Koxel Vlecb Sva- r

.

tých. Profil triumfálního oblouku. listy akanthovými, dolu obrácenými
;
mezi mmj
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andílí hlaviky. Na plášti: 1. Madonna na kouli potírajíc hada; pod

ní znak Pricqueyv s jeho I : P. 2. Relief sv. Václava s praporem

v ruce a štítem (orlem) u nohou; 3. Kristus na kíži a pod ním

ob Marie; 4. nápis v kartuši ovinuté páskem vavínovým:

Hoch vndt wohl gebohrne
F. F. Svsanna Maria Gr^efin

Gabin Gebohrne Gr^fin von
Kvffstein der Herrschafften
Benateck vndt Sareck

3. Nad ostatními zvony ve vži u hodin zvon bez srdce, vys.

0 53 m (s uchy), šir. 0 475 m. Ucha i pláš hladké. Z 15.— 16. století.

4. V sanktusníku zvonek vysoký 0 22 «, šir. 0 23 m. Ucha

hladká. U koruny pás laurový a nápis:

mr IESVS MARIA ET IOSEF. A. D. MDCCII +.

Na plášti v kartuši hierogram: MRA a štítek Pricqueyv (NP),

mezi tím hlavy andílí.

Kostel tento stojí uprosted bývalého hbitova, zdí obehna-

ného. V nm na stran východní zdná barokní KOSTNICE
(obr. 335.), osmistnná, sklenutá plackou se štukovým elipsovým

rámem a dvma okny a stílnami podoby kížové; ímsa velmi

hmotná; kolem vchodu bosáž, rám maltový a ímsa segmentov

prohnutá s klenákem. Na severu vchod s prohnutou ímsou nad

otvorem.

Na hbitov KIŽ tepaný ze železa, motiv rokokových,

z poátku 19. století.

V

Zerice.
Schaller 91; Sommcr 42; Vank 57; Sládeck (Dobrovice) 441

;
Spo-

lenost pátel starožitností III. 90.

Osada pvodu starožitného, bývala majetkem biskup praž-

ských. Nejstarši historická zpráva (u Kosmy) z 1. 1070: biskup

Jaromír posvtil ve svém dvoe nový kostel. Pi tomto dvoe, na

TVRZI mli biskupové pražští sídlo své.*) Tvrz tato byla 1. 1639

tak spustlá, že se v ní bydliti nemohlo. Osada slula Žerinves.

Od léta 1511, kdy se stala mstekem, psala se Žerice. Za války

301eté spustla a pestala pomalu mstekem se nazývati; výroní

trhy prodala. L. 1621 Adam z Valdštejna koupil Žerice a pi-

pojil k Dobrovici.

*) Palacký I., 225 a 229.
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KOSTEL SV. MIKULÁŠE pipomíná se jako farní 1. 1384.

V dob husitské byl ve službách strany kálišnické, 1. 1592 znám jest

evangelický fará Vít; ješt 1. 1723 podáváno zde pod obojí. Po válce

301eté fara zašla, spravovali ji faráové v Dobrovici; 1. 1786 zízena

v Žericích lokalie, 1. 1854 fara.

Bývalý kostel žerický byl devný, I. 1698 jmenuje se v nm oltá

sv. Mikuláše; i zvonice byla devná a v ní dva zvony: menší z 1. 1545,

vtší 1. 1670 pelitý. Kostel byl 1. 1730 sboen a nynjší od Eleonory

hrab. z Valdštejna nákladem 3658 zl. 26 kr. 2 d. vystavn — podle

»abrisu a pedúkazu baumeistra Frant. Maxa Kanky « z Louené, od mistra

zednického Jiíka Sovenského. L. 1736 velký oltá postavili dle návrhu

stavitele pražského Prée kosmonoský ezbá Jelínek, truhlá Prokop VySoklíd\

hlavní oltání obraz zaplacen 90 zlatými »Frant. Barbti« (Barbieri), celkem

vydáno na hlavní oltá 367 zl. 51 kr. Prokop Vyiohlid zhotovil též novou

kazatelnu s kosmonoským Jelínkem. Velký oltá, kazatelnu, kr musikální

štafíroval Jan Hendrych, malí z Duchcova, za kterouž práci dáno mu 500 (!) zl.

L. 1731 opatena nová kaditelnice, I. 1739 »metalovcj« zvonek k sakristii

za 1 zl.). 1.1751 štafírován nový oltá sv. Jana Nepomuckého, 1. 1775 koupen druhý
oltá ze zrušeného jesuitského kláštera v Jiín (za 15 zl )

;

I. 1782 stažena kleštmi

klenba; 1. 1786, když byla zízena lokalie, koupena stará cínová ktitelnice z Do-

brovice (za 10 zl.) a mdná stará monstrance z Domousnic.

L. 1790 J. Hoejii z Dobrovice zhotovil novou zpovdnici (4-30 zl.) a I. 1816

Gottstcin v Semitech nové varhany (56 30 zl.).

Kostel tento má velikou podobu se semickým, vyšly oba z týchž rukou.

Stavba barokní, orientovaná, s vží na západ do kostela pojatou

tím, že v koutech lodi a vže vyzdny jsou okrouhlé výpln pro schodišt

a boží hrob. Stny hladké, okna orámována chambranami maltovými,

vchody pískovcem, ímsa silné profilována, kryt valbový, taškový; vž
kryta bání plechovou. Sanktus nad lodí. Presbytá open na východ
dvma opráky se dvma ústupky; po stranách pízemní pístavky. Na
jižní i severní stran lodi pístavky v pdoryse polokruhové, s nikami,

kryté prejzy. Na západ hlavní vchod s rámem pískovcovým a nástavcem,

s ímsou, nad kterouž na východ vztýen štít trojúhelníkový.

Uvnit. Presbytá tyboký, sklenutý plackou na pilastrech

v koutech postavených. Dv okna segmentová, dva vchody pod nimi : do

sakristie a kaple. Oblouk triumfální polokruhový, s ímsou v nábhu.
Lo sklenuta valené s lunetami, o dvou polích; mezi okny a v rozích siln

vystouplé polopiiíe s ímsovou hlavicí. Dva páry oken, podobných v kn-
žišti Vchod na západní stran, kde sklenuté pízemí vže iní pedsíku.
Kruchta otevena vzadu do vže obloukem, devná, na dvou sloupích,

elipsovitá, siln vyložená. Pod i nad kruchtou otvírají se ti oblouky

v prostedním umístny varhany.

Hlavní oltá. tyi oblé sloupy s korintskými hlavicemi nesou kládí

s volutami a kleící andle s vysokým nástavcem, v nmž obraz korunování

Panny Marie, bezcenný. Hlavní obraz sv. Mikuláše, velmi pkný, zachovaný —
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z let 1730tých. (Obr. 343.) Po stranách tabernakula šest svícn cínových,

jichž noha jest barokn zprohybána, stvol prstencovitý. Nejbližší taber-

naklu, 050 m vysoké, s nápisem: ZADUSSI ZERCZISKEMU 1676; na druhém

páru 048 m vysokém totéž; na tetím levém, 0 46 m vysokém: NÁKLA-
DEM ZADUSSI SEMCZ1CSKEHO

;
(na tetím) v právo v oválovém zarámo-

vání- NAKLA DEM GI RZIKA HA NUSSE RY CHTAR-ZE PECZ|ICSKEHO. Po

stranách nad východy za oltá sochy sv. Václava a sv. Víta v životní velikosti.

Obr. 343. Žcríicc. Kostci iv. Mikuláše. Hlavni olláf a katntelna.

Postranní oltáe. 1. Sloupový, bžný barok z pol. 18. vku
s obrazem sv. Jana Nepomuckého, pemalovaným (viz nahoe), v nástavci

obraz Matky Boží staroboleslavské. — 2. a 3. oltá stejné nástnné plochy,

svrchu zdobené lambrekinein, s obrazy: Seslání Ducha svátého a Panny

Marie (nový), z konce 18. století.

Kazatelna rokoková, slušná v rozvrhu, teba stízlivém, se soškou

Pána Ježíše.

Barokní krucifix devný.
Obrazy na stnách v lodi: 1. sv. Jana Nepomuckého, 2. sv. Aloisia,

oba v oválových rámech s korunou a dole s draperií, z 18. stol.; 3. sv. Ignáce

z Loyoly a 4. sv. Františka Xavera, oba (3. i 4.) z Jesuitského kostela v Jiín.

Oba v knžském rouše a s otevenými knihami, v nichž se te:

CONSTITVTIONES SOCIETAT1S IESV — AD MAIOREM DEI GLORIAM
a DOMINI NOSTRI JESV CHR1STI EVANGELIVM.

Monstrance mdná, pozlacená, 0 53 m vysoká, obyejné vý-

pravy, posázená nepravými drahokamy. Ze 17. stol.
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Ktitelnice cínová: kotel na tech nohách, jež vybíhají dole

v tlapy zvíecí, držící koule, nahoe v hlavy vousatého muže. Na plášti

kotle masky lví plastické, držící v tlamé kruh, a poátek nápisu v rámci.

Poátek 17. stol. Na víku ti hlavy andílí.

Zvony. 1. Vétší, byl tikráte pelit: 1. 1670, zajisté od zvonae

Pricqueye v Klatovech a v Ml. Boleslavi, 1. 1755 od zvonae pražského

a 1. 1829 v nynjší podob. Výšky má 0'59 *», prmr 0*82 m. Pod ko-

runou ovinut jest vncem vinné révy, na plášti relief sv. Mikuláše. Na
dolním okraji nápis:

Ex proventibus Ecclesiae Zercicensis.

Fusa Fui Prage Anno 1829 a Carolo Bellmann Sub patronátu Celsissimi

Principis Caroli Anselmi De Thurn et Taxis.

2. Výška 0 58 m, prmr 0 74 nt. Kolem horního okraje nápis

PER STANISLAVM I CLATOVINVM i FVSA EST 1 ANNO 1545.

Na plášti relief svtce (sv. Josefa ).

3. V sanktusu zvonek vys. 0 26 m, v prmru 0 33 Pod horním

okrajem mezi silnými liniemi nápis: VALENTIN LISSIACK HAT MÍCH
GEGOSSEN IN PRAG 1740. Pod nápisem vlys komponovaný z andílk.

Na plášti reliel sv. Jana Nepomuckého.

Pee farní z 1. 1786: SIGILVM ECCLESIAE LOCALIS ZERCZIC

:

S : NICOLAI. Uprosted obraz sv. Mikuláše.

Zitnoves.

U silnice na návsi stojí KAPLE novjší, ve slohu gotickém vysta-

vná, s oltáem a obrazem sv. Anny, novjším (z 1. 1866). Na vži visi

dva zvony: 1. vtší s reliefy sv. Vojtcha, Petra a Pavla a sv. Jana Nep.,

na tvrté stran s nápisem ptiádkovým: Na památku od války za uby-

tování vojska saského od 26. ervna 1866. vnováno na tento zvon slitý

u Eduarda Paula v . Líp.

2. Menší vys. 0 26 w, šir. 0 33 nahoe pod korunkou otoen jest

pásem rozvilinovým
;
na plášti vyobrazeni jsou (reliefy) sv. Petr a Pavel

a sv. Vojtch. Pod tímto pak na dolejším kraji: I. G:K: 1780.

SOCHA SV. VOJTCHA 3-20 m vys., pískovcová, z polovice

18. stol. Hranolový stylobat s volutami po stranách, na pední jeho stran

kamenný relief sv. Floriána. Nad nim ímsa uprosted prohnutá a v ní

mušle. Zúžený, profilovaný podstavec a na nm socha svtce, jenž drží

v levici knihu a berlu (u nohou kyj), pravici k nebi má pozdviženou.

SOCHA SV. JANA NEPOMUCKÉHO. Na zdné podezdívce

podstavec hranolový. Na soklu sochy nápis: S: IOES : NEP: Pískovec

Z druhé polovice 18. stol.
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Obr. 203 a. Mládi Boleslav. Museum. Kile te starého hbitova sv. Havla.
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SEZNAM MÍST.

Benátky Nové 296.

Benátky Staré 372.

Bczdéín 1.

Bezno 1.

Boleslav Mladá 185.

Bon Repos (Bonrepos) 17.

Boží Voda 19.

Bratronice l •.

Bezno 19.

Brodce 32.

Bukovno 33.

Cetno Ho. 35.

ejky 36.

ejtice 37.

ejtiky 37.

ihadlo 37.

Dalovice 37.

Deb 38.

Dobroviee 42.

Dolní Slivno 362.

Dolní Stakory 371.

Dražíce 65.

Horky nad Jizerou 69.

Horky Velké 80.

Horní Cetno 35.

Horní Slivno 367.

Horní Stakory 369.

Hrádek 81.

Hrušov 81.

Husí Lhota 137.

Charvátce 83.

Chotétov 83.

Chudi 92.

Jabkenice 92.

Jiice 96.

Jizemí Vtelno 97.

Kbely 97.

Kojovice 97.

Kolomuty 97.

Kosmonosy 98.

Kosoice 118.

Košátky 118.

Krnsko 127.

Krnsko Dolní (sv. Jií pod

Krnskem) 132.

Lhota Husí 137.

Lhota Malá 137.

Lhota Písková 137.

Luštnice 138.

Lysá nad Labem 144.

Lysá Stará 372.

Malá Lhota 137.

Malkov 167.

Matrovice 168.

Mceíž 168.

Michalovice 173.

Milovice 181.

Mladá 181.

Mladá Boleslav 185.

Nemyslovice 294.

Nepevázka 294

Neuberk 294

Nimice 295.

Nová Telib 295.

Nové Benátky 296.

Nový Stránov 318.

Oujezdec 329.

Peíce 330.

Pétikozlí 330.

Písková Lhota 137.

Plazy 331.

Pedméice 333.

Rácov 337.

ehníce 343.

Rejšice 337.

epov 343.

Rokytovec 344.

Rožatov 344.

Sejcin 346.

Semice 358.

Slivínko 362.

Slivno Dolní 362.

Slivno Horní 367.

Smilovice 368

Sovinky 368.

Stakory Dolní 371.

Stakory Horní 369.

Stará Lysá 372.

Staré Benátky 372.

Stránov Nový 318.

Stratov 373.

Strenicc 374.

Stížovice 380.

Struhy 380.

Sukorady 383.

Telib Nová 295.

Tuice 384.

Týnec 384.

Újezdec 329.

Úhelnice 386.

Valy 401.

Vinaíce 387.

Vinec 388.

Vodice 401.

Volenovice 401.

Vrutice Kropáova 401.

Všelisy 402.

Vtelno Jizemí 97.

Zalužany 402.

Zámostí 132.

Zdétín 403.

Žerice 409.

Žitnoves 412.

SEZNAM UMLCV A EMESLNÍK.

Abraham, malí I. 1576, 43.

Aliprandi Jan, stavitel a socha 1711, 98,

101, 105.

AngermQller Christophor, zvona 1710, 136.

Arnold Adalbert, zvona 1635, 342.

Arnošt, malí 1599, 43.

Barbieri František, malí pražský 1735—41,

44, 140, 339, 348, 410.

Magister Bartholomeus, zvona v Novém
mst Pražském 1503—32, 41, 75, 136,

373.

Bayer Pavel Ignác, stavitel 1723, 267.



Beisch Josef, malí 1745, 131.

Bellman Karel, dvorní zvona v Praze

1816-62, 75, 90, 137, 222,329,373,383,

412.

Bellmannova Anna, dcera, zvonaka 1866,

126, 173.

Bergler Josef, editel malíské akademie

1808, 363, 365.

Beringer Georgius Sam., impressor 1700,

115.

Bis Wanger Bernard, hodiná 1706, 308.

Bdhm Jan, plecha v Král. Hradci 1779, 254.

Bossi Frant., stavitel v Mladé Boleslavi

1736-39, 331.

Brandl Petr, malí 1719, 17, 152, 153,162*

310, 363, 365.

Braun Matyáš, socha 1725, 17, 70, 147, 165.

Bubák Jos., malí v Bdlé 1750, 6.

Bubák, malí v Ml. Boleslavi 1835, 70.

Buškové bratí, sochai 1898—1904, 332,

334, 340.

Carrati Francesco, stavitel 1673, 105.

Canta Jan, zvona 1502, 95.

Delavos, hodiná 1717—79, 254, 260.

Diepolt Arnošt, zvona pražský 1891, 136,

383.

Diepolt Josef, zvona pražský 1875—95,

90, 343, 379.

Dietrich Jan Jií, zvona v Novém mst
Pražském 1745, 106, 115.

Drozd Blažej, kotlá 1766, 348.

Dvorský Jií, varhaná pražský 1725, 90.

Magister Egidius, cantarista Novae civitatis

Pragensis 1477—98, 305, 313, 407

Ferrari Georg, stavitel 192.

Fišer Krist., zedník 1709, 98.

Franc Šimon, tesa 1739, 33.

Friebel, mali 324.

Gerlický, kameník 739, 1331.

Gillych Jan, palír v Loueni 1755, 359.

Golda Jan, zedník 1779, 254.

Gottstein, varhaná v Semilech 1816, 410.

Hager, malí 1764, 7.

Háger, stavitel 1750, 6.

Hcbek J., stavitel 1740, 147.

Hejna Jan, zedník 1764, 331.

Hellich, mali 133. 364, 375.

Hendl Josef, tesa 1838, 44.

Hilliger Martin, zvona 1612, 90.

Hložek Šastný, zámeník 1755, 359.

Hóger MaL, impressor 1713, 171.

Hoejší Fr., truhlá 1790, 410.

Hýbel, malí 1720, 192.

Hyttych Václav, zvona (,= Václav, zvona)

1629-31, 143, 189.

Jarník Jií, pozlacova 1750, 331.

Javrek Karel, malí 1867, 348.

Jedlika Jan, socha 1769, 136.

Jelínek Jos., socha kosmonoský 1736—44,

105, 106, 339, 410.

Jungmann, inženýr 1787, 339.

Kampe Josef, malí pražský 1822, 193.

Kaka Fr. Max, stavitel 1730 — 35,385, 410.

Kantor Jan, illuminator Starého msta
Pražského 1572, 277.

Mistr Klaudyanus Mik., »presa« 1518, 189.

Knauff Vil., impressor 1690, 171, 367, 382.

Kniel J., tesa 1740, 147.

Kneipp Gerbert, malí 1783, 329.

K&nig, mali 1832, 295.

Košatecký Ant., malí 1820, 22. K. Alois 354.

Král Jií, tesa 1710, 22.

Kreger-Kargus, malí 1611, 44, 347.

Kryšpín Jan, malí 182.

Kúhner Jan Jií, zvona pražský 1756--81,

6, 11,12, 36, 37, 75,79, 97,98, 212-217,

294, 306, 330, 368, 371, 373, 380, 402.

KQhner Jan Václ., zvona 1795—1801, 96,

384, 387.

Kuhnerin Anna, zvonaka 1804—8, 156,

184, 366.

Kupecký Jan, malí 18. stol., 279.

Kylian, mali 1576, 43.

Kyllich Jan, polír 1755, 44.

Laujen Alex. Krist., malí 1611, 44, 347

Lexa Josef, malí 1822, 193.

Leubner Filip, malí v Liberci 1777, 233.

Ligossy Jacob, malí 18. st., 78.

Levý, socha 1832, 295.

Lichtenreiter Frant., malí 1744, 105.

Lissiack Valentin, zvona 1740-48, 37,

97, 412.

Maišaider Fr., mali 1868, 7.

Malý Václav, ková 1755, 359.

Matj, truhlá 1757, 293.

Mauerman Hugo, socha 1883, 293.

Mlnický Jakub, zvona v Ml. Boleslavi

1588—98, 30, 189, 361.

Michel erzgrcber, zvona v Ml. Boleslavi

1604, 377, 378.

Monš Jan Cajctan, mali 1725, 70.

Mráz Josef, stavitel 319, 390

Nichta Karel, zedník 1739, 331.

Obermayer Josef, zlatník 1796, 339,

Ondej, zvona (~ Vondej, zvona) 1574,

189.



Oustský Vank, impressor 1547, 189.

Pachta Fr. Jos., hrab 1750, 6.

Pancr Jindich, ezbá 1867, 348.

Paniek Venecek, konvá 1468, 204.

Parnek Václav, štafí 1764, 44.

Paul Ed., zvona v . Líp 1849—66,244,

361, 412.

Peenka Ad., inženýr 1886, 390.

Pér Jan, truhlá 1867, 348.

Petr, zvona z Hradce 1546, 29, 335.

Petr, zvona z Ml. Boleslav 1552—82, 41,

180, 184, 189, 336, 356, 370, 386, 401.

Pfanner, stavitel 1779, 254, 269.

Pischel Michal, malí 1745, 106.

Prée Fr. Ign., architekt pražský 1730—55,

44, 339, 348, 359, 410.

Pricquey Jan, zvona mladoboleslavský

1658-94, 30, 35, 58, 83, 90, 91, 118,

156, 189, 190, 222, 358, 382, 409, 412.

Pricquey Mik. (Nikolao), zvona mlado-

boleslavský 1705—49, 58, 156, 230, 245,

306, 332, 366, 367, 386, 409.

Proft, tesa 1784, 348.

Prokop Jií, zedník 1710, 22.

^ulda Jan, tesa 1817, 22.

Pulzner, sklená 1739, 331.

R . . . Hans, malí 16. stol., 124.

Richter Jan, malí 1670, 130.

Rossi Mik. stavitel mladoboleslavský

1702-1725, 70, 192, 196, 267.

Rúta Josef, malí 1757, 331.

Sada Jan, malí 1736, 348.

Sameš, zedník 1826, 1858, 348, 381.

Sandrart, rytec 1666, 185.

Sedláek, tesa 1826, 381.

Scherb Christ, zvona 1602, 60.

Scheywel, malí 183.

Schónfeld Fridr. Michal, zvona 1691, 329.

Schonke Adam, zvona 1815, 379.

Schulz, pokrýva 1835, 70.

Schulz Josef, prof., dvorní rada 1894, 319.

Schútz Jan, truhlá 1757, 351.

Sovenský Jiík, stavitel 1730—36, 339,

347, 410.

Spiegel Jos., Ant., varhaná pražský 1747-50,

10, 348.

Mgster Stanislaus, civis Pragensis, zvona
1545-50, 306, 336.

Stanislav, klatovský zvona 1545, 412.

Stašek, kameník 1500, 80.

Strouhal Fr., kameník 1739, 331.

Ševík Šimon, stavitel 1739, 331.

Škréta Karel, malí 164.

Špic, zvona pražský 1546, 143.

Šturm Jindich, »pressa« 1532, 189.

Štulc Ant., tesa 1725, 70.

Štyrsa Jiík, presa 1523, 189.

Mistr Tomáš, zvona v Litomicích 1521

180.

Turek Alois, architekt 348, 367.

Uhl Jos., hodiná 1763, 6.

Umut Jan, socha 1699, 141.

Waigert Jan Krist., štafí 1757, 331.

Václav, zvona (=: Hyttych) 1585—1629,

30, 57, 95, 96, 172, 173, 335.

Weise, malí 1861, 183.

Willenberg Jan, kreslí 1602, 189.

Víšek Josef, kameník 1894, 319.

Vodanský Jan, malí 1736, 347.

Volfrám Joachim 1797, 29.

Vomáka, zedník 1845, 44.

Vondej, zvona pražský v Ml. Boleslavi

1581-84, 135, 358.

Vysekal Jan, malí 340.

Vyšohlíd Prokop, socha 1736—55, 105,

339, 348, 359, 410.

Zeibrdlich Frant, malí 1779, 254.

Zmilelý Janíek, illuminator XV. stol., 277.

Zobl, stavitel 1798, 339.

Žák Jan, malí 106.

Žák Petr (=: zvona Petr) 189.

Žatecký Mikuláš, malí 1625, 307.

OPRAVY A,DOPLKY.
Na stran 207. pi ktitelnici má síáti: víko devné s nátrem boleslavského

pískovce.

Na stran 339. má státi Alois Prée — jinde všude Frant Ignác Prée.

» » 367. ádek 2. zdola má státi: MDCXC.
» » 390. ádek 5. shora má státi: zvení 8 75 m dlouhé, 8-40 m Široké

a knžišt 4-50 m dlouhého a6n širokého, s nímž iní celá délka stavby zvení 13 25«.

Na stran 390. ádek 7. zdola má státi: schodišt, l
-72 m\
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